
Dagordning 

Förslag till dagordning vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Malmö ek. för.  
lördagen den 26 april 2008 kl. 10.00 och måndagen den 5 maj kl. 18.30. 
 
 
 
Mötets öppnande 
 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

4. Fråga om stämman är öppen för andra än de som anges i stadgarna §§ 14 och 19 

(fullmäktige, styrelseledamot, vd, förtroenderåd, revisorer samt representant för  

HSB Riksförbund) 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

7. Val av fyra personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning 

8. Fastställande av dagordning 

9. Fråga om kallelse behörigen skett 

10. Styrelsens årsredovisning 

11. Revisorernas berättelse 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

14. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning 

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer 

16. Fastställande av medlemsavgift 

17. Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer  

och valberedning 

18. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
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19. Val av ordförande för ett år 

20. Val av styrelseledamöter 

21. Val av styrelsesuppleanter 

22. Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter 

23. Val av revisorer 

24. Val av revisorsuppleanter 

25. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i valberedningen 

26. Val av valberedning samt beslut om sammankallande 

27. Val av suppleanter för valberedning 

28. Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma  

29. Val av sju ersättare till HSB Riksförbunds förbundsstämma  

30. Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond 

31. Fastställande av grundtal enligt §§ 14a och 14b 

32. Beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets 

inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och  

beslut på extra stämma 

33. Beslut över inkomna motioner nr 1-196 

34. Beslut att ge styrelsen i HSB Malmö i uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion  

för presentation och beslut på extra stämma  

35. Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen ”HSBs kod för föreningsstyrning” 

36. Beslut att i första läsningen anta nya stadgar för HSB Malmö ek. för. 

37. Avslutning 
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