
 

 

 
 
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i BRF BRYGGAN 
 

Medlemmarna i BRF Bryggan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 
 
Tid och plats 
Måndagen den 24/5 2021, klockan 18:00. Stämman kommer att sändas ”live” och hållas som en ren 

poströstningsstämma utan fysisk närvaro och utan möjlighet att avge röster under stämman. 

 

Poströstning görs på särskilt formulär, som lämnas in senast 21 maj. Formuläret delas ut i god tid 

innan detta datum tillsammans med årsredovisningen. 

 

Mer information om poströstningsstämma finns i bilaga 1. 

 
Anmälan 
Ingen anmälan behöver göras. Alla medlemmar kommer att få länk till mötet i ett senare nyhetsbrev 

och utskick. 

 

Dagordning (enligt 16 § i föreningens stadgar) 
 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande vid föreningsstämman 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängden. 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna. 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas. 
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 

15. Val av valberedning. 

16. Övriga ärenden. 

Information från styrelsen 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen Brf Bryggan 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida har lämnats blank med avsikt 

  



 

 

Bilaga 1: Mötesgenomförande p.g.a. Corona-pandemin 

Mötestyper 

En stämma kan under pandemin hållas på flera sätt: 

• Fysisk stämma: alla deltar och röstar på plats. 

• Digital stämma: stämma ”live”-sänds. Ingen deltar fysiskt. Röstning görs på distans 

under mötet. 

• Hybridstämma: ”live”-sänds. Man kan delta fysiskt eller på distans. Röstning görs på 

plats eller på distans under mötet. 

• Poströstningsstämma: ”live”-sänds. Ingen deltar fysiskt. Röstning görs enbart via 

poströstning. 

Styrelsen har beslutat att årets ordinarie stämma ska hållas som en poströstningsstämma. 

Avsikten för framtida stämmor är att dessa ska hållas som fysiska eller hybridstämmor. 

Deltagande 

Medlemmar deltar på poströstningsstämman via dator, platta eller smartphone. Som 

mötesplattform används Zoom. Man kan välja om man vill ladda ner och använda Zoom-

appen eller att öppna Zoom i en webbläsare, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome eller 

likande. Enbart ordförandens och moderatorns  kamera och mikrofon kommer att vara 

aktiva under mötet. 

Utsändning av mötet 

Alla medlemmar kommer att få en inbjudan att delta i en live-sändning av mötet. Inbjudan 

kommer att delas ut i brevfacken och i ett nyhetsbrev. I inbjudan finns en länk att 

använda/klicka på. Ingen röstning kan göras under mötet. 

Det åligger medlemmar att inte dela ut länken till personer, som inte är medlemmar i 

föreningen. 

Röstning 

Det blir endast möjligt att poströsta på årets stämma. Formulär med Ja/Nej/Bordlägges-

alternativ kommer att delas ut i brevfacken, bifogas i ett nyhetsbrev och läggas upp på 

hemsidan i god tid innan mötet. Tillsammans med formuläret kommer föreningens 

årsredovisning för år 2020 att delas ut. Poströsterna ska vara styrelsen tillhanda ifyllda och 

undertecknade senast söndag 23 maj kl. 15:00. 

• i brev till: Styrelsen Brf Bryggan, Dockgatan 15, 211 12 Malmö 

• i styrelsens brevfack på Dockgatan 15 

• inskannade och skickade med epost till styrelsen@brfbryggan.com. Styrelsen skriver 

ut poströsterna. 

Ej undertecknade eller oläsliga röstsedlar betraktas som ogiltiga. 

Observera att man bara får avge en (1) röst per lägenhet.  



 

 

För vissa punkter finns möjlighet att rösta för att punkten ska bordläggas till en senare fysisk 

eller digital eller hybrid stämma. Om enkel majoritet av poströsterna eller om minst en 

tiondel av samtliga röstberättigande röstar för bordläggning skjuts beslutet upp till en senare 

stämma. 

Observera att inloggning fordras för att komma åt poströstningsformuläret på hemsidan. 

 

Frågor till stämman 

Under mötet 

• Under punkt 6 på dagordningen, Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse, 

kan man ställa frågor om punkter i redovisningen via chatt-funktionen i Zoom. 

• Moderatorn kommer att läsa upp frågorna och ordföranden besvarar frågorna. 

Innan mötet 

• Frågor rörande andra punkter på dagordningen kan inte ställas under mötet men 

kan ställas skriftligt till styrelsen senast 14 maj. Svar skickas senast 19 maj till 

frågeställaren och publiceras på föreningens hemsida. Observera att det fordras 

inloggning på hemsidan för att kunna läsa svaren. 

Tidpunkter 

10 maj: årsredovisning, poströstningsformulär och länk till mötet delas ut 

14 maj: skriftliga frågor måste vara styrelsen tillhanda senast detta datum 

19 maj: sista dag för styrelsens svar på inskickade frågor 

21 maj: Poströster måste vara styrelsen tillhanda senast kl. 16:00 detta datum 

24 maj 18:00: tidpunkt för föreningens ordinarie föreningsstämma. Från 17:30 kan man 

ansluta sig till mötet 

 

Skapa inloggning till hemsidan. 

Gå in på www.brfbryggan.com och klicka på Login och Skapa inloggning längst ner till höger. Fyll 

i uppgifterna och klicka på Registrera. 

Abonnera på nyhetsbrev 

Namn, epostadress, trappuppgång och lägenhetsnummer skickas till info@brfbryggan.com  


