
 

 

 
 
 

 

Kallelse till föreningsstämma 

Brf Ljuset 2021 

 

Datum och tid: onsdag den 19 maj 2021 kl. 19:30 
Plats: Digitalt via Zoom, mejla styrelsen@ljuset.se för 
länk. 

 

Dagordning 

1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
15. Val av antal ledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av revisorer och revisorssuppleant 
18. Val av valberedning 
19. Av styrelse till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende/motion 
20. Avslutande  
 

Vänligen observera att stämman i år hålls helt digital via möteslänk med Zoom. Det finns alltså ingen fysisk plats 
för detta möte. Det kommer gå att ansluta sig ca 1 timme innan mötet öppnas. Du uppmanas ansluta i god tid för 
avprickning mot röstlängden. Det går smidigt om du kan ditt lägenhetsnummer på 1-3 siffror. 

Man kommer kunna ställa frågor via chatt och begära ordet med virtuell handuppräckning. En teststämma 
kommer hållas ca en vecka innan ordinarie stämma, så att vi kan testa att tekniken fungerar. Mer information om 
teststämman på vår Facebookgrupp och www.ljuset.se. Styrelsen har beslutat att med stöd av ny lagstiftning ge 
möjlighet till att poströsta till alla val och beslut. Du använder då det formulär som är bifogat kallelsen. Poströsten 
ska vara oss tillhanda senast fredag den 16 maj. Det går bra att lämna poströsten i expeditionens brevinkast i 
uppgång 9, posta eller mejla inskannad med underskrift. 

Brf Ljuset 
Åsögatan 174 
116 32 Stockholm 



Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på föreningens hemsida och expeditionens anslagstavla två 
veckor innan stämman.  
 
Valberedningens förslag till styrelse, arvode, övriga funktionärer m.m. kommer anslås på expeditionens 
anslagstavla en vecka innan stämman.  

Föreningsstämman är en enskild sammankomst där privata ärenden diskuteras och beslutas. Ibland kan saker 
komma upp av integritetskänslig natur. Vi uppmanar därför att bara medlemmar närvarar och att man sätter sig så 
att ingen utomstående kan observera. Om det inte går, i första hand anmäl ytterligare närvarande så att vi kan 
lägga till dessa i protokollet med åhörarrätt. Eftersom det inte går garantera att ingen utomstående närvarar har 
styrelsen beslutat att även oanmälda utomstående får närvara.  

Styrelsen har även beslutat att utnyttja den utökade möjligheten att delta via ombud. Du använder då den 
bifogade fullmakten som ska vara styrelsen tillhanda med samma regler som gäller för poströsten. Vem som helst 
kan vara ombud och man kan vara ombud åt flera medlemmar. Medlem får företräda ett obegränsat antal 
medlemmar. Icke-medlem får företräda max två medlemmar. Vill du ha hjälp med fullmakten står styrelsen till 
tjänst under expeditionstid.  

Efter mötets formella avslut uppmanas alla att stanna kvar. Det kommer finns en dagordning för eftermötet också 
bland annat en Q&A med styrelsen och informellt umgänge. 

Mejla styrelsen@ljuset.se om du har frågor. 

Styrelsen Brf Ljuset 

2 maj, 2021 


