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Kallelse till föreningsstämma 
Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Magelungen i Stockholm kallas härmed till  

ordinarie föreningsstämma under tälttak på gården Eken (framför Skebo 265) 
tisdagen den 9 juni 2020 klockan 19.00 

Dagordning 
  1 föreningsstämmans öppnande 
  2 val av stämmoordförande 
  3 anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
  4 godkännande av röstlängd 
  5 fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
  6 godkännande av dagordning 
  7 val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
  8 val av minst två rösträknare  
  9 fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10 genomgång av styrelsens årsredovisning 
11 genomgång av revisorernas berättelse 
12 beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13 beslut i anledning av bostadsrättsförenings resultat enligt den fastställda balansräkningen 
14 beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15 beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 
 revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
16 beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17 val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
18 presentation av HSB-ledamot 
19 beslut om antal revisorer och suppleanter 
20 val av revisor/er och suppleant 
21 beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22 val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23 val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
24 av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 
 som angivits i kallelsen 
25 föreningsstämmans avslutning 
     
Efter stämmans avslutande finns, vid intresse, tid för övriga frågor till styrelsen, utanför 
protokollet. 
 
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger bostadsrätten 
gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i 
föreningen, har denne ändå bara en röst. 
 Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
 Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i ny tillfällig 
lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och att ombud kan företräda 
obegränsat antal medlemmar. Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under 
perioden 2020-04-15 t o m 2020-12-31. 
 Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2020-12-31.  
Registrering sker vid ingången av tältet från kl 18.30. Ta med legitimation och lägenhetsnummer 
(finns på utsidan av ytterdörren). 
 
Obs! Årsredovisning 2019 med bokslut/revisionsrapport kan erhållas på fastighetsexpedi-
tionen. Information finns också på Brf Magelungens hemsida www.brfmagelungen.se. 
 
Välkomna! 
Styrelsen          15 maj 2020 
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