
 Kallelse till föreningsstämma i brf Kandidaten 
Torsdagen 22 april 2021 kl. 19:00. Man närvarar, röstar och följer hela stämman live via sin dator eller 
sin mobil. Man använder länken ovan. Koppla upp er i god tid, ca 15 minuter innan, ha legitimation till 
hands och använd webkamera.  

 
Dagordning  
1. Stämmans öppnande  
2. Godkännande av dagordning  
3. Val av stämmoordförande  
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9. Föredragning av revisorernas berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
16. Val av valberedning  
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende   
18. Stämmans avslutande  
19. Övriga frågor   
Styrelsen informerar om det nya låssystemet 
 
Uppsala 6 april 2021  
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kandidaten 

____________________________________________________________________ 

Om ombud, fullmakt m m 
En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom 
ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från 
undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 
Vem kan vara ombud 
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i 
stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. 
Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person 
företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. 
Biträde 
En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till 
sakkunnig hjälp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens 
make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet 
behöver inte förete fullmakt. 
 

FULLMAKT för 
 

namn____________________________________________________________ 
att vid föreningsstämman den 22 april 2021 föra min talan och utöva min rösträtt. 
 
Ort:  _____________________________________________ den ____ / ____ 2021 
 
 
Namnteckning                                                Brf Kandidaten, lägenhet nr _________ 


