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Poströstning till HSB Brf Björkekärrs årsstämma 
den 25 juni, 2020 

Ordinarie årsstämma i HSB B Björkekärr kommer att hållas: 

Datum/tid: 25 juni, kl 19:00 

Plats: Festlokalen, Trätorget 2 

En ny tillfällig lag gör det möjligt att för medlemmar att poströsta vid en årsstämma. Syftet är 

att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Poströstning gör det möjligt att hålla nere antalet deltagare som är närvarande på mötet 

samtidigt som medlemmar får det inflytande som man har rätt till. 

Styrelsen i HSB Brf Björkekärr har beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska 

kunna ske genom poströstning. 

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. 
Styrelsen ser helst att så få personer som möjligt kommer till festlokalen och närvarar där. 

Den som har avgett sin röst per post anses närvarande vid årsstämman. Om medlemmen sedan 

trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman anses han frånfallit sin poströst.  

Styrelsen planerar att bara behandla de ärenden som enligt lag måste avgöras innan den 1 juli 

samt valen. Det som måste tas upp och beslutas om är att fastställa resultat- och balansräkning, 

hur vi gör med föreningens vinst eller förlust samt frågan om ansvarsfrihet. Till det kommer val 

av styrelse, revisorer och valberedning. 

De fem motioner som kommit in planerar styrelsen ta upp på en extra stämma i höst. 

Förhoppningsvis kan då en stämma hållas utan restriktioner och att alla medlemmar som vill 

kan vara med på stämman och diskutera förslagen i motionerna. Styrelsen kan då också gå 

igenom verksamhetsberättelsen och medlemmarna kan ställa frågor och lämna synpunkter till 

styrelsen. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade 

underlag för poströstning.  

Inlämnade poströster skall vara oss tillhanda senast torsdagen den 25 juni kl 12:00 

Lämna in den i brevinkastet till vår expedition, Trätorget 1 eller sänd den med post till HSB Brf 

Björkekärr, Trätorget 1, 416 79 Göteborg. 

 

DAGORDNINGEN 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
   



 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 

Brf Björkekärrs årsstämma den 25 juni. 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. 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, stadgarna 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 

__________________  _________________ 
 

 

 

DAGORDNING 

 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

 

2. Val av stämmoordförande 

Styrelsen föreslår Klas Öhberg till stämmoordförande  

Bifall till styrelsens förslag att utse Klas Öhberg till stämmoordförande? 

Ja Nej 

  

 



 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

 

4. Godkännande av röstlängd* 

 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående 

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd? 

Ja Nej 

  

 

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 

Styrelsen föreslår stämman att utse Sofia Sabel och Hella Nordström till justerare av 

protokollet. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Sofia Sabel och Hella Nordström till justerare? 

Ja Nej 

  

 

8. Val av minst två rösträknare 

Styrelsen föreslår stämman att utse Sofia Sabel och Hella Nordström till rösträknare. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Sofia Sabel och Hella Nordström 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 dela ut kallelse till alla medlemmar med dagordning den 3 

juni. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 



 

Ja Nej 

  

 

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 

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 enligt den fastställda 

balansräkningen att resultat balanseras i ny räkning.  

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst att resultatet balanseras i ny 

räkning? 

Ja Nej 

  

 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? 

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  

a) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 

styrelsens ledamöter enligt följande: 

Styrelsen för egen fördelning 3,4 inkomstbasbelopp (227 120 kr år 2020). Detta belopp 

gäller för sex ledamöter i styrelsen, förutom HSB-ledamoten. 



 

Valberedningen föreslår att ersättning utgår för ev. förlorad arbetsinkomst med faktiskt 

belopp om man är tvungen att ta ledigt från sitt ordinarie arbete. Ersättning för bil utgår 

enligt Skatteverkets rekommendationer. Även rena kostnadsutlägg ersätts mot kvitto. Inga 

andra ersättningar utgår till styrelsen. 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till styrelsens ledamöter? 

Ja Nej 

  

 

b) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 

revisorer enligt följande: 

Föreningsvald revisor 0,145 inkomstbasbelopp (9 686 kr år 2020) 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till revisorer? 

Ja Nej 

  

 

c) Valberedningen föreslår arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till 

valberedning enligt följande: 

Valberedningen 0,145 inkomstbasbelopp (9 686 kr år 2020) 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 

ersättningar till valberedningen? 

Ja Nej 

  

 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter. Av 

dessa utses en styrelseledamot av styrelsen för HSB Göteborg.  

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter.  

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter? 

Ja Nej 

  

 

17. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att följande utses till styrelseledamöter för den tid som anges här: 

Rolf Svensson, har ett år kvar på sitt mandat 

Hans Broberg, omval två år 



 

David Borgström, har ett år kvar på sitt mandat 

Hannes Nyberg, fyllnadsval ett år 

Christer Thomsen, omval två år 

Hella Nordström, nyval två år 

HSB-ledamot Jan Elverdam (utses av HSB Göteborg) 

Bifall till valberedningens förslag att utse de föreslagna till styrelseledamöter för den tid 

som anges i förslaget? 

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 

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst två.  

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två? 

Ja Nej 

  

 

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.  

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses? 

Ja Nej 

  

 

20. Val av revisor/er och suppleant 

a) Valberedningen föreslår att Axel Carlsson utses till revisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Axel Carlsson till revisor? 

Ja Nej 

  

 

b) Valberedningen föreslår att Karin Walter utses till revisorssuppleant 

Bifall till valberednings förslag att utse Karin Walter till revisorssuppleant 

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. 

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter. 

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

Ja Nej 

  

 

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

a) styrelsens föreslår att Sofia Sabel utses till valberedningens ordförande. 

Bifall till styrelsens förslag att Sofia Sabel utses till valberedningens ordförande? 

Ja Nej 

  

 

b) Styrelsen föreslår att Per Wallenius och Håkan Sönnergren utses till ledamöter i 

valberedningen. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Per Wallenius och Håkan Sönnergren till ledamöter i 

valberedningen? 

Ja Nej 

  

 

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

Styrelsen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till 

HSB-föreningens stämma.  

Bifall till styrelsens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till 

HSB-föreningens stämma? 

Ja Nej 

  

 

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 

anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

Styrelsen föreslår stämman beslutar bordlägga samtliga motioner till en extra 

föreningsstämma i höst. 

Bifall till förslaget att bordlägga samtliga motioner till en extra föreningsstämma i höst? 

Ja Nej 

  



 

 


