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Kallelse och dagordning 
till Brf Högfjällets ordinarie årsmöte 

 
OBS! Nytt datum och tid: Lördagen den 27 juni 2020, kl. 13:00 
Plats: Stockholm, lokal meddelas på föreningens hemsida (www.hogfjallet.se) 
närmare inpå mötet. 
 

Obligatorisk närvaroanmälan 
Den medlem som avser närvara fysiskt på årsmötet i Stockholm måste anmäla sin 
närvaro till admin@hogfjallet.se Uppge för- och efternamn, lägenhetsnummer samt 
andelsvecka/or. Alternativt fyll i närvarotalongen som återfinns på föreningens 
hemsida, www.hogfjallet.se och skicka in talongen till angiven postadress. 
Närvaroanmälan ska vara föreningen tillhanda senast den 10 juni 2020. 
 

Digitalt årsmöte 
Som alternativ till att delta fysiskt på årsmötet i Stockholm är det möjligt att följa 
årsmötet digitalt, på distans. Länk till årsmötets digitala sändning finns på 
föreningens hemsida, www.hogfjallet.se Den medlem som väljer att följa årsmötet 
digitalt kommer dock inte sättas upp på årsmötets röstlängd och har inte möjlighet att 
rösta på årsmötet. 
 

Röstning 
Röstning kan ske genom fysisk närvaro på årsmötet i Stockholm, genom poströstning 
eller via ombud med fullmakt. 
 
Poströstning 

Styrelsen har den 8 maj 2020 beslutat att det är möjligt för röstberättigad medlem att 
poströsta. Poströsten avges i poströstningsformuläret som återfinns på föreningens 
hemsida, www.hogfjallet.se 
 
Ifyllt och underskrivet poströstningsformulär skickas in per post till följande 
postadress: 
 
Brf Högfjället 
Hummelgatan 10 
784 35 Borlänge 
 
eller skannas och bifogas ett e-postmeddelande till följande e-postadress: 
admin@hogfjallet.se 
 
Ifyllt och underskrivet poströstningsformulär ska vara föreningen tillhanda senast 
den 10 juni 2020. 
 
Ombud med fullmakt 

Styrelsen har den 8 maj 2020 beslutat att även andra än make, sambo eller annan 
medlem får agera ombud. Vid samma datum har styrelsen även beslutat att det är 
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möjligt att som ombud företräda fler än en röstberättigad medlem. Den som agerar 
ombud måste fysiskt närvara på årsmötet i Stockholm. Ombudet ska uppvisa en 
skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. En fullmaktsmall återfinns på föreningens 
hemsida, www.hogfjallet.se 
 
Röstberättigad medlem som vill rösta i enlighet med styrelsens och/eller 
valberedningens förslag ges möjlighet att ge fullmakt till någon av styrelsens 
medlemmar att rösta för sin räkning. 
 
 
 
 
 
På grund av COVID-19 ber styrelsen dig som medlem att löpande hålla dig 
uppdaterad via föreningens hemsida (www.hogfjallet.se) avseende information inför 
årsmötet. 
 
 
Välkommen! 
Brf Högfjällets styrelse 
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Dagordning 

 

1) Stämmans öppnande 
2) Val av stämmoordförande 
3) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4) Godkännande av dagordning 
5) Val av två justerare 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) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 
14) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16) Val av revisorer och revisorssuppleanter 
17) Val av valberedning 
18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 

anmält ärende; 
 Proposition 1, från Brf Högfjällets styrelse betr. styrelsearvode 

Motion 1, från Victoria Strand och Dan Israel betr. installation av 
laddstolpar 
Motion 2, från Staffan Wennberg betr. princip för debitering av 
årsavgifter 

19) Beslut om var nästa års föreningsstämma ska hållas 
20) Stämmans avslutning 
 
 
Mötesunderlag inklusive information från valberedningen återfinns på föreningens 
hemsida, www.hogfjallet.se 
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