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 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Skölden i Malmö kallas härmed till 
föreningsstämma. 
 
Frågor som begärts behandlas vid en stämma enligt tidigare ingiven begäran om extrastämma 
från en tiondel av föreningens medlemmar, behandlas under punkterna 17, 20 och 22 i 
dagordningen. Ledamöter i styrelsen med fortsatt mandattid ställer mot bakgrund av begäran om 
extrastämma frivilligt sina platser till förfogande. 
 
Tid: måndagen den 28 februari 2022, klockan 18:30 
Plats: Kirsebergs fritids- och kulturhus (bredvid biblioteket), Kronetorpsgatan 1 

 

DAGORDNING  
1. föreningsstämmans öppnande  
2. val av stämmoordförande   
3. anmälan av stämmoordförandens 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 ledamöter    
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  
17. val av styrelseledamöter (samtliga ledamöter i styrelsen är föremål för val) 
18. presentation av HSB-ledamot  
19. beslut om antal revisor/er 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 fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB  
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 
      som angivits i kallelsen 

• Motion nr 1, Angående värmen i våra badrum. 
25. föreningsstämmans avslutande 
 
Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt går på föreningsstämman och använder sin 
rösträtt för att besluten ska bli representativa för föreningens medlemmar. 

VÄLKOMNA! 
Styrelsen, HSB Brf Skölden i Malmö 





























































Motioner och frågor inkomna till Sköldens årsstämma den 28 februari 2022.  

 

Motioner 

1. Angående värme i badrum. 

När våra hus byggdes var det med radiatorer i våra badrum.  1993 byttes dessa ut mot 
handdukstorkare kopplade till VVC.  

2020-05-06 fick vi information om att det fanns handukstorkar som inte fungerade 
tilfredsställande. Detta innebar en legionellarisk.  

Styrelsen beslutade att ventiler/regulatorer sommsitter på handdukstorken skulle kontrolleras i 
alla lägenheter. Detta skulle göras med början 2020-06-01 

På morgonen den 1/6 beslutade ordförande Admir Begovic och HSB ledamot Jörgen Magnusson 
om att handdukstorkarna skulle nedmonteras.  
Lägenhetsinnehavarna som var hemma fick beskedet när hantverkarna kom på morgonen. 
Övriga stod inför fullbordat faktum.  

Många lägenheters badrum är nu utan värmekälla. Detta innebär stor risk för fuktskador och 
mögelangrepp.  

 

Förslag till Beslut: Vi föreslår därför att stämman beslutar om att föreningen bekostar installation 
av värmekälla i lägenheternas badrum.  

 

Christina Hipp/ Göran Svensson 

 

 

 
Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka hur detta 
kan åtgärdas och återkomma med förslag på lösningar och kostnader.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















