
 

   

 

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf 

Paulus i Malmö föreningsstämma den 21:e januari 2021. 

 

Du röstar genom att markera rutan ”Ja”, ”Nej” eller ”Bordlägg”. (”Ja” innebär at man bifaller 
förslaget; ”Nej” innebär at man inte bifaller förslaget; ”Bordlägg” innebär att frågan måste 
behandlas vid en ny stämma.) 

Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.   

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är 
rösten ogiltig. 

 
Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att:  

 
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.  
Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.  
Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

 

 

 

Medlemmens namn:  Lägenhetsnummer: 

 
 
 
___________________  ___________________ 
 

 

Ort och datum:  Namnteckning: 

 

___________________  _____________________ 
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DAGORDNING 
 
1. Föreningsstämmans öppnande* 

 

2. Val av stämmoordförande 

Valberedningen föreslår Elin Sönnerdahl (HSB) till stämmoordförande  

Bifall till valberedningens förslag att utse Elin Sönnerdahl (HSB) till stämmoordförande? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 
 

4. Godkännande av röstlängd* 

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och de som poströstar med giltig 
poströst kommer att ingå i röstlängden. 

 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma* 

Information - styrelsen har beslutat att inte tillåta närvaro vid stämman 

 

6. Godkännande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 

Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Styrelsen föreslår stämman att utse Mikkel Funck Petersen och Olivia Nilsson till justerare 
av protokollet. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Mikkel Funck Petersen och Olivia Nilsson till justerare? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

8. Val av minst två rösträknare 

Styrelsen föreslår stämman att utse Mikkel Funck Petersen och Olivia Nilsson till 
rösträknare. 
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Bifall till styrelsens förslag att utse Mikkel Funck Petersen och Olivia Nilsson till rösträknare? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 
senast två veckor före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus och därutöver genom postlådan 
senast 7 januari. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning* 

 

11. Genomgång av revisorernas berättelse* 

 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med förenings 
årsredovisning (s. 5-7). 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej Bordlägg 

   

 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 
i förenings årsredovisning (s. 4). 

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda 
balansräkningen i förenings årsredovisning? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för 
styrelsen (Revisorberättelse, s. 2). 
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Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts 
av föreningsstämman 

a) Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 
styrelsens ledamöter förblir de samma som föregående år: 

 Arvodet till styrelsen: 1,5 prisbasbelopp 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar till styrelsens ledamöter? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 
b) Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer förblir de samma som föregående år: 

 Ersättning till revisorerna: 4500 kr per person och år 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar till revisorer? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 
c) Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 
valberedning förblir de samma som föregående år: 

 Arvode till valberedningen: 1500 kr per person och år 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar till valberedningen? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med 
högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne 
av styrelsen för HSB.  

a) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter, varav en 
ledamot från HSB  

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter? 
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Ja Nej Bordlägg 

   

 

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst två 
suppleanter. 

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst två suppleanter? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Information – Martin Håkansson kvarstår som ordinarie ledamot för en tid om ett år. Carolina 
Molin kvarstår som suppleant för en tid om ett år. 

a) Valberedningen föreslår att Carl-Johan Elm utses till styrelseledamot för en tid om ett år 
(omval). 

Bifall till valberedningens förslag att utse Carl-Johan Elm till styrelsens ordförande för en tid 
om ett år? 

Ja Nej Bordlägg 

   

        

b) Valberedningen föreslår att Johan Blomberg utses till styrelseledamot för en tid om två år 
(nyval). 

Bifall till valberedningens förslag att utse Johan Blomberg till styrelseledamot för en tid om 
två år? 

Ja Nej Bordlägg 

   

   

c) Valberedningen föreslår att Andreas Jevlemark utses till styrelseledamot för en tid om två 
år (nyval). 

Bifall till valberedningens förslag att utse Andreas Jevlemark till styrelseledamot för en tid om 
två år? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

 d) Valberedningen föreslår att Andreas Öllers utses till suppleant för en tid om två år (nyval). 
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Bifall till valberedningens förslag att utse Andreas Öllers till suppleant för en tid om två år? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

18. Presentation av HSB-ledamot * 
 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant 

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt två 
suppleanter. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund 

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst tre.  

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst tre? 

Ja Nej Bordlägg 

   

         
b) Valberedningen föreslår att två revisorssuppleanter ska utses.  

Bifall till valberedningens förslag att två revisorssuppleanter ska utses? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

20. Val av revisor/er och suppleant 

a) Valberedningen föreslår att Fredrik Trobro utses till revisor (omval). 

Bifall till valberedningens förslag att utse Fredrik Trobro till revisor? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

b) Valberedningen föreslår att Trille Clement Jörgensen utses till revisor (omval). 

Bifall till valberedningens förslag att utse Trille Clement Jörgensen till revisor? 

Ja Nej Bordlägg 

   

  

c) Valberedningen föreslår att Alexandra Karlsson utses till revisorssuppleant (omval). 

 Bifall till valberednings förslag att utse Alexandra Karlsson till revisorssuppleant 

Ja Nej Bordlägg 
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d) Valberedningen föreslår att Christer Hoberg utses till revisorssuppleant (omval). 

 Bifall till valberednings förslag att utse Christer Hoberg till revisorssuppleant 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av 
föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter. 

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

a) Styrelsen föreslår att Kerstin Annell utses till valberedningens ordförande (omval). 

Bifall till styrelsens förslag att Kerstin Annell utses till valberedningens ordförande? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

  b) Styrelsen föreslår att Monica Einarsson utses till ledamot i valberedningen (omval). 

  Bifall till Styrelsens förslag att utse Monica Einarsson till ledamot i valberedningen? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och 
ersättare till HSB-föreningens stämma.  

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare 
till HSB-föreningens stämma? 

Ja Nej Bordlägg 

   

 

24. Föreningsstämmans avslutande* 

 


