
BRF Korvetten på Lidingö - kallelse till 

årsstämma   
Datum och tid: måndag den 02 februari 2022 kl. 19:00  

Plats: Hybridstämma. Fysiskt i Bodal skolans matsal samt digital genom Microsoft Teams  

 

Styrelsen uppmanar vänligen medlemmar delta digitalt via sin dator/mobiltelefon vid årets stämma 

för att undvika smittspridning. Fullmakter ska lämnas till Marie Ernström; Kostervägen 4, 2 tr. senast 

2022-01-30. Det går även att skanna och mejla till styrelsen@korvettten.se.  

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA (SENAST 30 januari 2022) 

• E-postadress, personnummer och lägenhetsnummer lämnas till styrelsen genom att maila 
styrelsen styrelsen@korvetten.se, alternativt fylla i lappen enligt bilaga 2 och lämna till Marie 
Ernström, Kostervägen 4 2tr. Ange om du avser närvara fysiskt eller önskar närvara digitalt.  

Vid anmälan till årsstämman godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar då 
mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser. 
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Välkomna! 

Styrelsen i BRF Korvetten Lidingö  

Bilaga 1: Instruktioner för deltagande 

Stämman kommer att genomföras på plats i Bodals skolas matsal och även digitalt via Microsoft 
Teams, en s.k. hybridstämma.  

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar 
på för att delta. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA DIGITALT PÅ STÄMMAN  

• Enhet: dator eller mobiltelefon/surfplatta 
• Webbläsare för dator: Google Chrome, annars Firefox eller Edge 
• Anslutning via mobiltelefon/surfplatta: ladda ner och installera appen Microsoft Teams på din 

enhet. Appen finns tillgänglig på App Store (iPhone) och Google Play (Android) 
• Fungerande mikrofon (kamera ej obligatoriskt) 

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA  

Anmälan görs genom att anmälan lämnas eller e-postas till styrelsen genom enligt bilaga 2. Lämna till 
styrelsen senast en vecka före årsstämman. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud 
fullmakt. Fullmakter skall inkomma till styrelsen senast en vecka innan stämman. 

INSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING VIA MICROSOFT TEAMS  

Via dator/mobiltelefon 

• Klicka på länken ’Anslut till Microsoft Teams-möte’ i mötesinbjudan (från 18:30 går det att 
ansluta till årsstämman) 

• Tryck på ’Anslut nu’ och ange ditt namn samt lägenhetsnummer, exempelvis Pontus 
Andersson 14 

• Sätt på din mikrofon vid behov genom att trycka på ikonen  

ORDNINGSREGLER UNDER STÄMMAN  

För att stämman ska genomföras så smidigt som möjligt behöver alla som deltar digitalt förhålla sig 
till några gemensamma ordningsregler.  

• Anslut till stämman genom Microsoft Teams i god tid innan stämman öppnar för att testa att 
tekniken fungerar 

• Ha din mikrofon avstängd under stämman, sätt bara på den när du ska prata (för att undvika 
onödigt bakgrundsljud som kan störa under stämman) 

• Ställ frågor, och begär ordet via chattfunktionen i Microsoft Teams 
• Vid votering används begär ordet/räck upp handen funktionen i Teams.  

 

 



Bilaga 2: Anmälan till årsstämma  

Var god lämna informationen nedan till oss i styrelsen genom att mejla 
styrelsen@korvetten.se, alternativt fylla i lappen nedan och lämna till Marie 

Ernström, Kostervägen 4 2tr. senast den 30 januari 2022 om du vill delta.  
 

Lägenhetsnummer: 
 

Medlem 1 

Namn: 

E-postadress: 

Personnummer: 
 

Medlem 2 

Namn: 

E-postadress: 

Personnummer: 

Avser att delta fysiskt [  ] 

Avser att delta digitalt [  ] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagordning 

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

balansräkningen 
14.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 
15.Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
16.Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17.Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
18.Presentation av HSB-ledamot  
19.Beslut om antal revisorer och suppleant 
20.Val av revisor/er och suppleant 
21.Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22.Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23.Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
24.Ändringar av stadgar 
25.Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 

angivits i kallelsen 
26.Avslutande 
 



 
 

 
  

 
 

HSB BRF Korvetten Lidingö 
styrelsen@korvetten.se 
www.korvetten.se  

 

 

 

 

Bilaga 3: Valberedningens förslag till styrelse  

Valberedningen nominerar till Årsstämman januari 2022 
Johan Zethrin nyval  
Anne Engevik nyval  
Rebecca Suur-Nuuja nyval  
Monica Stendahl nyval   
Åsa Magnusson nyval  
Peter Lindblom nyval  
 
Suppleanter  
Patrik Wiss omval på 1 år  
Christer Tvärnstedt omval på ett år  
 
Revisor Lars Svensson omval på 1 år  
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