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 Anslaget 2021-04-14 
HSB Brf Björklången 
  
POSTRÖSTNING PÅ ÅRSSTÄMMA 2021  
I HSB BRF BJÖRKLÅNGEN  
 
Årsstämman ska ta beslut i följande frågor (listan följer kallelsens förslag till dagordning). 
1. Val av stämmoordförande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Val av två (2) justerare 
5. Val av två (2) rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning 
8. Beslut om resultatdisposition 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter utöver HSB-ledamot och eventuell 
suppleant  
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
13. Beslut om antal revisorer och suppleant 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant 
15. Val av antal ledamöter i valberedningen 
16. Val av valberedning samt dess ordförande 
17. Beslut om motion avseende laddstolpar och förhöjda parkeringsavgifter 
18. Beslut om antagande av nya stadgar. Vid föregående stämma röstade stämman enhälligt 
för antagande av de nya stadgarna 
 
Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningen i år möjlighet att genomföra poströstning. 
Det går till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på 
detta papper (sätt kryss i ringen efter ”ja” eller ”nej”), skriver under det och lämnar sedan in 
denna till styrelsen före själva årsstämman. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej. 
Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en ren poströstningsstämma utan fysisk närvaro, 
med stöd i den tillfälliga lagen, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina 
medlemsrättigheter. 
Poströsten kan lämnas i föreningens brevlåda på Sandfjärdsgatan 23 senast den 28 april kl 
18.00. 
 
Med vänliga hälsningar  
Styrelsen i HSB Brf Björklången 
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1. Jag röstar för att välja Miriam Laksman från SBC till stämmoordförande 
Ja ⃝  Nej ⃝  

___________________________________________________________________________ 
2. Jag röstar för att stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd, inklusive poströster 

och fullmakter 
Ja ⃝  Nej ⃝  

___________________________________________________________________________ 
3. Jag röstar för att godkänna dagordningen enligt kallelsen 

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
4. Jag röstar för att välja Shaan-Mya Embrey och Birgitta Granlund till justerare 

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
5. Jag röstar för att välja Shaan-Mya Embrey och Birgitta Granlund till rösträknare  

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
6. Jag röstar för att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar 

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
7. Jag röstar för att fastställa resultat- och balansräkning som den är presenterad i styrelsens 

årsredovisning 
Ja ⃝  Nej ⃝  

___________________________________________________________________________ 
8. Jag röstar för att besluta om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag  

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
9. Jag röstar för att styrelsens ledamöter och suppleanter skall få ansvarsfrihet  

Ja ⃝  Nej ⃝  
Om nej, fyll i vilka som du inte vill bevilja ansvarsfrihet:____________________  
___________________________________________________________________________ 
10. Jag röstar för att arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår skall 

bestämmas enligt styrelsens förslag, enligt bilaga 2  
Ja ⃝  Nej ⃝  
 

Alternativt  
 
Jag röstar för att arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår skall 
bestämmas enligt medlems förslag, enligt bilaga 3  

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
 
11. Jag röstar för att antal styrelseledamöter och suppleanter utöver HSB-ledamot och eventuell 

suppleant skall bestämmas enligt valberedningens förslag, enligt bilaga 1  
Ja ⃝  Nej ⃝  

___________________________________________________________________________ 
12. Jag röstar för att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter skall väljas enligt valberedningens 

förslag, enligt bilaga 1  
Ja ⃝  Nej ⃝  

___________________________________________________________________________ 
13. Jag röstar för att antal revisorer skall bestämmas enligt valberedningens förslag, enligt bilaga 

1  
Ja ⃝  Nej ⃝  

___________________________________________________________________________ 
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14. Jag röstar för att internrevisor, intern revisorssuppleant samt extern revisor skall väljas enligt 
valberedningens förslag, enligt bilaga 1  

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 

15. Jag röstar för att antal ledamöter i valberedningen skall bestämmas enligt valberedningens 
förslag, enligt bilaga 1  

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 

16. Jag röstar för att valberedning och dess ordförande skall väljas enligt valberedningens förslag, 
enligt bilaga 1 

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 

17. Jag röstar för att motion avseende laddstolpar och förhöjda parkeringsavgifter skall behandlas 
enligt styrelsens förslag enligt bilaga 4. Motion och styrelsens förslag finns även tillgängligt 
på föreningens hemsida.  

Ja ⃝  Nej ⃝  
Alternativ 

Jag röstar för att motion avseende laddstolpar och förhöjda parkeringsavgifter skall behandlas 
enligt motionärens förslag enligt bilaga 4. Motion och förslag finns även tillgängligt på 
föreningens hemsida. 

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
 

18. Jag röstar för att proposition avseende nya stadgar skall behandlas enligt styrelsens förslag 
enligt anslag i varje port. Förslaget finns även tillgängligt på föreningens hemsida. Förslaget 
antogs enhälligt i beslut ett 2020 och ska nu antas en andra gång. 

Ja ⃝  Nej ⃝  
___________________________________________________________________________ 
 
Röstar du för att något ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma, ange beslutspunkt(er):_________  
 
 
Underskrift: ______________________________________ 
 
Namnförtydligande: ______________________________________  
 
HSB Brf Björklången bostadsrättsnummer (OBS två- eller tresiffrigt nummer): _______________ 

 
med adress Sandfjärdsgatan _______________ och våning _______________ 
 
Obs! Om ni är två eller flera som äger bostadsrätten, bör samtliga skriva under. Om enbart en person 
skriver under intygar den att samtliga ägare är eniga om hur rösten ska läggas.  
 


