
 

 

Kallelse till årsstämman i brf Flytdockan 1 
Torsdag 6 maj 2021 klockan 19:00 
Styrelserummet, Gröndalsvägen 145. Stämman hålls digitalt via Microsoft Teams  

Dagordning 
 
1 Öppnande 

2 Godkännande av dagordningen 

3 Information från styrelsen 

4 Val av stämmoordförande 

5 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

8 Fastställande av röstlängd 

9 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

10 Föredragning av revisorns berättelse 

11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

12 Beslut om resultatdisposition 

13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Om flera suppleanter väljs ska mötet bestämma i 

vilken ordning de ska ersätta frånvarande ordinarie ledamot och därmed få rösträtt i styrelsen 

16 Val av revisor/er och revisorssuppleant 

17 Val av valberedning 

18 Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden. 

19 Avslutande 

 
Verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, styrelsens förklaring över 
av revisorerna gjorda anmärkningar finns tillgängliga på hemsidan och hos styrelsens ledamöter. 
Kontaktuppgifter till styrelsen finns uppsatta på anslagstavlorna vid entréerna.  
 

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Flytdockan 1  



 

 

Viktig information om årsstämman den 6 maj 2021 
På grund av rådande läge med risk för smittspridning av Coronavirus kommer stämman hållas digitalt 
via mötesprogrammet Microsoft Teams. Det innebär att man kan delta på valfri ort via sin dator eller 
telefon. Vi gör detta med omtanke om din och vår egen hälsa. Det är också i linje med de 
rekommendationer Folkhälsomyndigheten gett. Dessa tråkiga omständigheter innebär också att 
inget traditionsenligt samkväm med förtäring kommer hållas efter stämman. 

Tre sätt att rösta på 
Det kommer att finnas tre möjligheter att närvara och rösta på stämman: 

 Digitalt uppkopplad via webbläsaren med mötesfunktionen Microsoft Teams. Du behöver 
inget konto. 

 Via ombud. Du kan rösta genom ombud. Ombudet kan nu genom en ändring i lagstiftningen 
representera flera personer. Fyll i bifogade fullmakt och lämna till styrelsen 

 Fysiskt närvarande. Enligt lag måste vi erbjuda möjlighet att kunna närvara fysiskt på 
stämman. Vi ser helst att du inte använder denna möjlighet pga smittrisken. Om du trots 
denna uppmaning insisterar på att du vill närvara fysiskt så ber vi dig meddela styrelsen om 
detta. Stämman hålls i styrelserummet mittemot tvättstugan. 

Microsoft Teams 
Mer detaljerad information om hur du deltar finns på hemsidan under menyn ”Föreningen” och i 
samband med att du får en mötesinbjudan till Microsoft Teams.  Vi kommer innan själva stämman 
börjar visa hur man röstar, hur man begär ordet och se till att alla kommer till rätta. 


