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I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt
via sin dator/mobiltelefon eller är med via telefon. Det går precis som alltid bra att också lämnar
fullmakt till annan medlem som är ombud.
Anmälan för att kunna närvara digitalt görs genom att lämna sin e-postadress till styrelsen genom
att meddela styrelsen senast en vecka före årsstämman. En länk skickas till medlemmens epostadress som man klickar på för att ansluta till årsstämman. Vill ni ansluta via telefon hittar du
nummer och kod i denna kallelse. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud fullmakt,
denna ska lämnas till styrelsen senast en vecka före årsstämman.
Vi vill som styrelse påminna om Folkhälsomyndighetens råd och skydda våra medlemmar på bästa
sätt. För att begränsa smittspridning av coronaviruset vill vi vidta rimliga försiktighetsåtgärder och
genomför därför en digital årsstämma i år. Den som har anledning att misstänka att man bär på
smittan ska vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk och därmed begränsa fysiska möten. De
symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont,
huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom, dock är även mildare symptom
rapporterade. Större folksamlingar bör därför undvikas.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma om man känner sig sjuk, särskilt
äldre har större risk att bli svårt sjuka. De som är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp för
allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner rekommenderas begränsa sina nära kontakter och undvika
folksamlingar.
Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar
på för att delta samt instruktioner för hur man ansluter sig och vad man ska tänka på.
Förutsättningar för att kunna delta digitalt är:
●
●
●
●
●

Enhet: PC/Mac eller mobiltelefon/surfplatta med Android eller IOS
Webbläsare: Crome, annars Firefox eller Edge
För att ansluta via mobiltelefon/surfplatta, ladda ner Microsoft Teams app och skapa konto,
behövs inte vid anslutning via PC/Mac
Fungerade internetuppkoppling på enheten
Fungerande kamera och mikrofon

Den som vill närvara via telefon ringer 018-4100401 och anger mötes-id 82381#

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Telefon: 0771- 722 722
www.sbc.se
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Stämmans öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande vid stämman
Anmälan om ordförandes val av protokollförare
Godkännande av dagordning
Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Styrelsens årsredovisning
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat och balansräkning
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om resultatdisposition
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter
Beslut om arvode åt valberedningen
Val av ledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag
Ledamöter: Håkan Lundström, Johan Lidén, Niklas Petterson, Ruwen Jin, Ann-Marie Dexback.
Suppleanter: Dan Adolfsson, Oskar Kallenbach.

16. Val av valberedning
17. Val av revisor
Styrelsen föreslår byte av revisorer till MT revision vilket skulle innebära en årlig besparing på
ca 11 tkr exkl. moms.
18. Övriga frågor motioner
Inga motioner har inlämnats
19. Mötet avslutas.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns på hemsidan www.brf-orangeriet-2.se

Med vänliga hälsningar
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