Stockholm 2021-06-07

KALLELSE OCH INFORMATION GÄLLANDE FÖRENINGSSTÄMMA
BRF MÄSSEN 2021
Årets stämma kommer ske genom poströstning den 22 juni då rådande situation inte gör det möjligt för oss
att hålla en fysisk stämma.
Tillsammans med det här brevet får ni nu en poströstningsblankett med dagordning. På hemsidan
www.massen.se finns dessutom årsredovisning samt valberedningens förslag till ny styrelse.

Poströstningen går till på följande sätt:
Varje röstningsberättigad medlem röstar ja eller nej på den medskickade poströstningsblanketen. Det finns
även en möjlighet på vissa punkter att rösta för att bordlägga frågan.
Rösträtt enligt Mässens stadgar § 17:
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Om fler medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.
Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst.
Var noga med att fylla i namn och Mässens egna 3-siffriga lägenhetsnummer, inte Lantmäteriets
lägenhetsnummer.
Därefter lämnas blanketten i BRF mässens brevlåda vid expeditionen mellan Skeppargatan 96 och 98, har
ni inte möjlighet till det kan blanketten även skickas i god tid via postgång till adress
Styrelsen för brf Mässen, Skeppargatan 96-98,115 30 STOCKHOLM
Blanketten skall vara inskickad senast dagen innan utsatt Stämmodatum som är satt till 22 juni.

Möjlighet till mer information:
Årsredovisningen finns publicerad på vår hemsida massen.se, om ni inte har möjlighet att skriva ut den
själv och vill ha den i pappersform går den även att beställa via vår mail styrelsen.massen@gmail.com.
På hemsidan finns även valberedningens förslag med presentation av föreslagna nya styrelsemedlemmar.
En styrelsemedlem kommer finnas vid expeditionen, mellan Skeppargatan 96 och 98, kl. 10-11 torsdagen
den 10 juni samt tisdagen den 15 juni för att hjälpa medlemmar som inte har tillgång till hemsidan.
Medlemmar har möjlighet att ställa frågor till styrelsen innan det utsatta stämmodatumet. Detta skall ske
senast 10 dagar innan stämmodatumet, dvs senast 12 juni.
Frågor skickas via mail till styrelsen.massen@gmail.com
Styrelsen skall sedan senast 5 dagar innan stämmodatumet ha svarat medlemmen som ställt frågan samt
publicerat fråga och svar på hemsidan.

Faktiska genomförandet av stämman:
Den 22 juni kommer medlemmar ur sittande styrelse tillsammans med Stämmoordförande samt
rösträknare/justerare att tillsammans gå igenom poströsterna för att kunna författa ett protokoll.
Vår förvaltare Nabo kommer som vanligt vid våra stämmor ha en representant som stämmoordförande.
Protokollet kommer sedan att publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter stämmodagen.
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