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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA. 
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Magelungen i Stockholm kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma i Församlingssalen HÖGDALSKYRKAN (ingång från busstorget) tisdagen den 
25 april 2017 klockan 19.00 

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. val av ordförande vid stämman 
3. anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
5. fastställande av dagordning 
6. val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare 
7. fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
8. styrelsens årsredovisning 
9. revisorernas berättelse 
10. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 
13. fråga om arvoden 
14. val av styrelseordförande 
15. val av styrelseledamöter och suppleanter 
16. val av revisor och suppleanter 
17. val av valberedning 
18. val av distriktsombud och ersättare till HSB Stockholms distrikt 6 
19. stämmans avslutning 
     

  Efter stämmans avslutande finns, vid intresse, tid för övriga frågor utanför protokollet. 
 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans 
endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fysisk person för 
utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara 
ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller 
högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående 
eller annan medlem får vara biträde. 
Med närstående avses förutom maka/make eller sambo, förälder, syskon och barn.  

 
REGISTRERING SKER VID INGÅNGEN AV LOKALEN FRÅN 18.30  
TAG MED BOSTADSRÄTTSBEVISET ELLER ÖVERLÅTELSEAVTALET. 
(För att underlätta registreringen uppge ert lägenhetsnummer som även finns på utsidan av 
ytterdörren) 
 

OBS! Årsredovisning 2016 med Bokslut och Revisionsrapport kan 
erhållas på Fastighetsexpeditionen. 
 Finns också inlagt på Brf Magelungens Hemsida  
”www.brfmagelungen.se” 
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