
Brf Räven i Solna 
Kallelse och årsredovisning för ordinarie 

föreningsstämma  
Onsdagen den 17:e juni 2020 kl. 19:00 

  

 

 
 
   

 



KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR 
HSB:s i Solna Bostadsrättsförening Räven 

 
Onsdagen den 17 juni 2019 kl.19:00 i Bergshamraskolans aula 

 
Medlemmarna i HSB:s i Solnas Bostadsrättsförening Räven kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma onsdagen den 17:e juni 2019 kl. 19:00 i Bergshamraskolans aula. 
På grund av situationen med Covid 19 har styrelsen undersökt olika sätt att hålla stämman och 
sedan beslutat att hålla den som vanligt i samma lokal som tidigare. Vi tycker i vanliga fall att det är 
roligt att så många medlemmar som möjligt kommer på årsstämman. Med tanke på den rådande 
situationen ser vi dock gärna att så många som möjligt funderar på att utnyttja möjligheten att skicka 
ett ombud istället för att själva medverka (se nedan). Vi ser av samma anledning helst att endast en 
person per hushåll medverkar. 
 
Styrelsens mål är att försöka hålla stämman så kort och effektiv som möjligt och inte heller bjuda på 
någon mat efteråt för att minska smittspridningen.   
 
Solna 25:e maj 2020; Styrelsen i Brf Räven 
 
§ 18 RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE (Ett utdrag ur föreningens stadgar) 
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt 
har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har 
medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En 
medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får 
företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt 
biträde. 
 
Tillägg på grund av Covid 19: 
Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har tillfälliga regler införts som berör vår årsstämma. 
Dessa tillfälliga innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening bland annat kan tillåta att ett ombud 
får företräda fler än en medlem. Reglerna följer av 6 § i lagen och gäller 15 april 2020 till och med 31 
december 2020. Brf Rävens styrelse har fattat beslutet att tillåta ett ombud att företräda fler än en 
medlem. För var och en av dessa medlemmar ska ombudet ha en skriftlig fullmakt som är 
undertecknad och daterad. Fullmakten, finns att hämta på föreningens hemsida. 
  



DAGORDNING 
1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
7. Val av minst två rösträknare 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2019 
10. Genomgång av revisorernas berättelse för 2019 
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17. Presentation av HSB-ledamot 
18. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter 
19. Val av revisor/er och revisorssuppleant 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
23. Övriga anmälda ärenden och motioner till stämman 
24. Föreningsstämmans avslutande 

Bilagor: 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 
Valberedningens förslag 
Motioner och styrelsens svar och yrkanden till dessa 




































