FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning
på HSB Brf. Flygsläpet i Stockholm föreningsstämma 2021-05-19.

Du röstar genom att ringa in JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte.
Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något
svarsalternativ.
Observera att det inte är 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.
Poströstningsformuläret ska lämnas i brevlådan i gårdshusets foajé senast 2
timmar innan stämmans öppnande. Poströster som inkommit senare räknas
som ogiltiga.

Medlemmens namn

Lägenhetsnummer

___________________

___________________

Ort och datum

Namnteckning

__________________

_________________

Punkter nedan som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande*

2. Val av stämmoordförande
Valberedningen föreslår Dan Matsson till stämmoordförande.
Bifall till valberedningens förslag att utse Dan Matsson till stämmoordförande?
Ja
Nej

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

4. Godkännande av röstlängd*
Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella
närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst
kommer att anses som närvarande och ingå i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma*
Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att
stämman ska vara öppen för utomstående för att kunna genomföra stämman
med elektronisk uppkoppling.

6. Godkännande av dagordning
Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.
Bifall till styrelsens förslag till dagordning?
Ja
Nej

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Valberedningen föreslår stämman att utse Gertrud Selin och Eva Kenttä till
justerare av protokollet.
Bifall till valberedningens förslag att utse Gertrud Selin och Eva Kenttä till
justerare?
Ja
Nej

8. Val av minst två rösträknare
Valberedningen föreslår stämman att utse Gertrud Selin och Eva Kenttä till
rösträknare.
Bifall till valberedningens förslag att utse Gertrud Selin och Eva Kenttä till
rösträknare?
Ja
Nej

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 att anslå kallelsen i samtliga trapphus, på
föreningens webbplats samt i gårdshus den 2021-05-04.
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?
Ja
Nej

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen har i tryckt form distribuerats till samtliga medlemmars
brevinkast.
Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?
Ja
Nej

11. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen har i tryckt form distribuerats till samtliga medlemmars
brevinkast.
Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till
handlingarna?
Ja
Nej

12.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet
med årsredovisningen
Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?
Ja
Nej

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst/förlust att fastställa
resultaträkning och balansräkning för år 2020.
Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst/förlust att fastställa
föreningens resultat?
Ja
Nej

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt
ansvarsfrihet för styrelsen.
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?
Ja
Nej

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar
för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra
förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska
ersättningar till styrelsens ledamöter är samma som föregående år, vilket är 4
Prisbasbelopp. Vidare att arvode till revisor är samma som föregående år, vilket
är 5000 Kr.
Bifall till förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska
ersättningar till styrelsens ledamöter och revisor?
Ja
Nej

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.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och två
suppleanter. En styrelseledamot utses av HSB.
Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter
och två suppleanter och att HSB utser en styrelserepresentant?
Ja
Nej

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår följande:
Ordf.

Ingemar Liljestad.

Val till 2022

V.Ordf.

Eva Kenttä

Val till 2022

Sekr.

Greger Isaksson.

Omval två år

Kassör.

Gertrud Selin.

Omval två år

Suppl.

Anders Permin

Nyval två år

Suppl.

Charlotta Arnesson

Nyval två år

Bifall till valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleant?
Ja
Nej

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 högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

20 Val av revisor/er och suppleant
Valberedningen föreslår att Hans Fäldt utses till revisor och att Åke Anderlid
utses som revisorsuppleant.
Bifall till valberedningens förslag att utse Hans Fäldt till revisor och Åke
Anderlid till revisorsuppleant.?
Ja
Nej

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.
Valberedningen föreslår att valberedningen kan bestå av 1 ledamot.
Bifall till förslaget att valberedningen kan bestå av en ledamot?
Ja
Nej

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens
ordförande
Valberedningen föreslår att Åke Anderlid utses till valberedningens ordförande.
Bifall till förslaget att Åke Anderlid utses till valberedningens ordförande?
Ja
Nej

23. Val av av ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga
representanter i HSB
Valberedningen föreslår att styrelsen utser representant på HSB Stockholms
distriktsstämma, samt övriga representanter i HSB.
Bifall till valberedningens förslag att styrelsen utser representant på HSB
Stockholms distriktsstämma, samt övriga representanter i HSB?
Ja
Nej

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av
medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
Inga anmälda ärenden har inkommit av medlemmar.

25. Föreningsstämmans avslutande*

