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Kallelse till årsstämma i Brf Hagalunden 
 

Härmed kallar vi till  
årsstämma avseende verksamhetsåret 2020 

 

Datum: Tisdagen den 24:e augusti 2021 
Tider: 17.30 Registreringen öppnar 

18.30 Årsstämman inleds  
Plats: Solna Access Restaurang & Konferens, Sundbybergsvägen 1 
 
För att mötet ska komma igång i tid är det viktigt att ni är ute i god tid. Efter 18.30 sker inga 
registreringar, vilket innebär att ni går miste om er rösträtt på mötet om ni anländer efter 
denna tidpunkt. 
 
För att underlätta vid registreringen är det viktigt att ni har med er en giltig legitimation. 
Möjlighet att rösta via fullmakt finns också. Fullmaktsblankett finns på föreningens 
expedition, hemsida och i anslutning till stämman. För att fullmakten skall vara giltig måste 
den vara korrekt ifylld med datum, namn, lägenhetsnummer etc. 
 
Med hänsyn till pandemisituationen använder vi en större lokal än vanligt, med möjlighet 
till avståndshållning. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om att hålla fysiskt avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymptom.  
 
Styrelsen har också fattat beslut om utökad möjlighet till ombudsröstning, enligt den 
tillfälliga lagen 2020:198 §6. Det betyder att begränsningarna i stadgarna §17 i år inte gäller. 
I år gäller istället: 
1) du kan utse valfri person till ombud.  
2) samma person tillåts vara ombud för flera medlemmar. 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse finns inom kort tillgängliga på föreningens hemsida 
www.hagalunden.se eller på gården i anslutning till grovsopbilen, tisdag 10/8 kl 18-19, samt 
i anslutning till stämman. 
 
Efter avslutad årsstämma presenterar kassören budget 2021 för intresserade. Kaffe och 
enklare förtäring kommer att finnas. 
 
Solna 2021-07-28 
Brf Hagalunden, Styrelsen 

http://www.hagalunden.se/
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Dagordning 
 
1) Öppnande  
2) Godkännande av dagordningen  
3) Val av stämmoordförande  
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5) Val av två justerare och minst två 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) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår  
14) Val av antal ledamöter och suppleanter 
15) Val av styrelseledamöter och suppleanter  
16) Val av revisorer och revisorssuppleant  
17) Val av valberedning  
18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 

anmält ärende 
a) Motion om sittbänkar 
b) Motion om föreningens skuldsättning 

19) Avslutande  

 

Vägbeskrivning till Solna Access 

Möteslokalen Solna Access finns vid den blå 
kartnålen. Gatuadressen dit  är 
Sundbybergsvägen 1. 
 
För den som vill åka kollektivt till årsstämman 
kan man ta buss 508 mot Karolinska 
Sjukhuset från hållplats Solna station eller 
Södra Långgatan. Bägge dessa hållplatser är 
utmärkta med röda ringar på kartan. Åk till 
hållplatsen Albydal. 
 
BRF Hagalundens hus ligger vid den blå 
fyrkanten. 


