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PM för fullmäktige vid HSB Malmös ordinarie 
föreningsstämma 
 
Med kallelsen bifogas stämmohandlingarna i sin helhet samt deltagarkort. 
I stämmohandlingarna finns anvisningar för stämman med ytterligare information. 
Om du får förhinder lämnar du över handlingarna och deltagarkortet för fullmäktig till 
din ersättare. Du ombeds att ta med samtliga handlingar till föreningsstämman. 
 
Varje deltagare har ett deltagarkort. Kortet gäller som legitimation och skall visas upp 
vid inträde. 
 
 

1. Stämmohandlingarna, inklusive års- och koncernredovisning för HSB Malmö, sänds 
till varje fullmäktig. Stämmohandlingar, inkl HSB Malmös års- och koncernredo-
visning, sänds även till bostadsrättsföreningarna. 

 
2. Varje fullmäktig får med stämmohandlingarna ett deltagarkort. 

 
3. Deltagarkortet är försett med fullmäktigs namn och har en avskiljbar talong. 

Talongen ska undertecknas. Deltagarkortet skall odelat tas med till stämman och 
visas upp vid registrering. 

 
4. Om kallad fullmäktig är förhindrad att delta på stämman ska stämmohandlingar och 

deltagarkort överlämnas till ersättaren. Ersättarens namn textas på deltagarkortet samt 
undertecknas av denne. 

 
5. Deltagarkortet är den fullmäktiges legitimation för inträde och utgör stämmans 

röstkort. 
 

6. Deltagarkortet ska bäras synligt under stämman. 
 

7. Fullmäktigkontroll ordnas i anslutning till stämmolokalen på Moriskan. 
Fullmäktigkontrollen, som ersätter upprop av fullmäktige, öppnar kl. 08.00 och pågår 
till kl. 09.30. 

 
8. Vid kontrollen avskiljer funktionärerna talongen från deltagarkortet och registrerar 

den fullmäktige. Fullmäktig, som registreras i fullmäktigkontrollen före öppnande, 
uppförs i särskild förteckning. Den fastställs av stämman som upprättad röstlängd. 

 
9. Fullmäktig som kommer efter kl. 10.00 upptas i röstlängden efter stämmans 

justerande av densamma. 
 

10. Vid röstning har varje fullmäktig en röst. Fullmäktig måste vara registrerad och 
finnas med i röstlängden för att få rösta. 

 
11. Omröstning sker öppet om inte föreningsstämman beslutar annat. Val sker med sluten 

omröstning om någon fullmäktig begär det. Fullmäktig får inte rösta genom ombud. 
 

12. Vid sluten omröstning skall deltagarkortet/röstkortet visas upp. 
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