
Kallelse till föreningsstämma   

  

Datum: Onsdagen den 30 juni 2020  
  

Tidpunkt: Kl. 19.00  
  

Lokal: Stämman kommer genomföras med poströstning utan fysisk närvaro (se 

bifogas röstsedel, samt information på denna kallelses baksida.)  

  

Dagordning  
  

1. Stämmans öppnande  

2. Val av stämmans ordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare  

4. Godkännande av dagordning  

5. Val av två justerare tillika rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst  

7. Fastställande av röstlängd  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9. Föredragning av revisorernas berättelse  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår  

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

16. Val av valberedning  

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  

18. Stämmans avslutande  
  

Sundbyberg den 14 juni 2021  
STYRELSEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TULEHUS  

 
 
Anledning till stämmans sena datum är ffa svårigheter att rekrytera ledamöter för kommande 
styrelse. Förra årets stämma avstod tillsätta fristående valberedning och uppgiften har därför fallet 
på den redan krympta och hårt ansträngda styrelsen. En uppgift som fortfarande inte är löst, vi 
hoppas nu på övriga medlemmars hjälp och engagemang under den närmaste veckan. 
 
Beslutet att genomföra stämman med enbart poströstning grundar sig på: 

- Inga ärenden har inkommit under punkt 17 och för övriga punkter bedömer vi inte behov av 
diskussion som anledning till fysisk närvaro (möjlighet att ställa frågor kommer erbjudas på 
annat sätt, se baksidan) 

- Då stämman nu kommer så sent på sommaren, befarar vi att många är bortresta eller 
upptagna på annat håll och stämman därmed får ytterst få deltagande. Vi tror därför, att vi 
detta år kommer ha möjlighet att engagera fler deltagare genom poströstning och Fråga-
Svars-aktiviteten. 

- Trevligt umgänge efter stämman, där man brukade hitta väsentligare information än under 
själva stämman såväl från styrelsen som övriga grannar, det saknar vi verkligen! Vi ser med 
förhoppning fram emot en Corona-fri höst (…eller vår) med grillfest för föreningen. 

  



Så här går det till: 

▪ Årsredovisningen publiceras på hemsidan under v24 (den som vill ha ett utskrivet 

exemplar kan kontakta styrelsen). 

▪  

▪ Fram t.o.m. 20:e juni finns möjlighet att skicka skriftliga frågor till styrelsen angående 

årsredovisningen och det som övrigt finns upptaget i dagordningen. Frågorna skickas 

till info@tulehus.se eller läggs i föreningens brevlåda, till vänster innanför porten 

Tulegatan 68. 

▪  

▪ Frågorna med svar kommer publiceras på hemsidan den 25:e juni (svar kommer även 

sändas direkt till frågeställaren.) 

▪  

▪ Valberedningens förslag* kommer senast 25:e juni publiceras på hemsidan och anslås i 

trappuppgångarna. 

▪  

▪ Röstsedlarna, försedda med namn och lägenhetsnummer, inlämnas i föreningens 

brevlåda (se ovan) alternativ skickas inskannade till info@tulehus.se För båda 

alternativen gäller senast 29:e juni kl. 2400. 

▪  

▪ Stämmoprotokollet kommer publiceras på hemsidan i början av juli. 

 

*Det finns fortfarande platser att fylla som styrelseledamot eller suppleant, kontakta 

valberedningen (som i år består av styrelsen själva) på tulehus@gmail.com, eller kontakta någon 

ledamot direkt.  

 

*Vi söker även kandidater till nästa års valberedning. 

 

mailto:info@tulehus.se
mailto:info@tulehus.se
mailto:info@tulehus.se
mailto:tulehus@gmail.com

