
Lägenhet nr: ………………………… (gamla numret) 

Kallelse 
till 

Brf Beryllens 
årsstämma 

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsstämma med enbart 
poströstning (ingen fysisk närvaro) den 21 juni 2021 kl 1900 

Poströstningen sker genom att det ifyllda röstningsformuläret (utdelas i anslutning till 
denna kallelse) lägges i någon av föreningens postlådor Bohusgatan 14 eller Bohus-
gatan 16 senast sista helgfria vardag före stämman.  
Medlem som önskar ytterligare information skall begära detta skriftligt senast 10 dgr 
före stämman. Svar lämnas senast 5 dgr före stämman per brev och på hemsidan. 

 

Agenda: 
a) Stämmans öppnande. 
b) Fastställande av röstlängd. 
c) Val av stämmoordförande. 
d) Val av protokollförare. 
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. 
f) Val av rösträknare. 
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
h) Fråga om närvarorätt på stämman. 
i) Framläggande av styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt § 22. 
j) Framläggande av revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttranden. 
k) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
l) Beslut om resultatdisposition. 
m) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
n) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
o) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. 
p) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av 

styrelseordförande. 
q) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
r) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
s) Övriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman. 
t) Val av valberedning. 
u) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i 

stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 
v) Stämmans avslutande. 

 

Under punkt u) behandlas: Förslag från styrelsen om att besluten om ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning skjutes till en extrastämma i höst. Inga motioner inkomna. 
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