
 

   

 

 
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Till extra föreningsstämma för HSB Bostadsrättsförening Morkullan i 

Stockholm 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 

Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholms extra föreningsstämma den 29 

oktober 2021 

OBS! Detta poströstningsformulär lämnas in i föreningens brevlåda i ”styrelserummet” 

Birger Jarlsgatan 104 N nb senast torsdagen den 28 oktober 2021 

SÅ HÄR RÖSTAR DU 

Varje beslutsärende har två delar:  

1. Om du vill att beslutet i ärendet ska skjutas upp till ett senare tillfälle: markera rutan 

”Jag vill att beslutet ska anstå till fortsatt stämma” 

Om du vill att beslut ska fattas på denna stämma genom poströstning: lämna rutan tom 

och gå vidare till nästa delfråga. 

2. Oavsett vad du har angett på del 1 uppmanas du att rösta i denna del. Markera rutan 

”Ja” eller ”Nej” om du vill rösta för eller mot förslaget. Om du vill avstå från att rösta i 

ärendet markerar du 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, föreningens stadgar 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 

 

Ort och datum 

Lägenhetsnummer Medlemmens underskrift 

Lägenhetens adress  

  



 

  

 

 

DAGORDNING 

Ärenden markerade med * är inte föremål för beslut genom poströstning.  

 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

2. Val av stämmoordförande* 

I enlighet med styrelsens förslag kommer Bo Hallgren att vara stämmoordförande. 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare* 

Stämmoordföranden anmäler Malin Falk till protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd* 

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden. 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma* 

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att 

utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

6. Godkännande av dagordning* 

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på 

punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera att man 

önskar att beslut ska anstå till fortsatt stämma.  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden att justera protokollet. 

I enlighet med styrelsens förslag kommer Herman Ohlsson och Gisela Wickberg att vara 

justerare 

8. Val av minst två rösträknare* 

I enlighet med styrelsens förslag kommer Herman Ohlsson och Gisela Wickberg att vara 

rösträknare. 

9. Fråga om kallelse har 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 den 24 september 2021. 

Därutöver har styrelsen lagt ut kallelsen och information på hemsidan.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

☐   Ja 

☐   Nej 

 

 



 

  

 

10. Beslut om exploatering av övernattningslägenheten.  

 

Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm föreslår omvandling av 

övernattningslägenheten Birger Jarlsgatan 104 N nb till bostadsrättslägenhet. Syftet men 

denna omvandling är att generera intäkter till föreningen för att stärka föreningens 

ekonomi. Se separat ”Information angående extrastämma för röstning om 

övernattningsrummet”. 

Vill du att beslutet ska skjutas upp till ett senare tillfälle?  

☐   Jag vill att beslutet ska anstå till fortsatt stämma  

Rutan ovan lämnas tom om du vill att beslut i ärendet ska fattas genom denna poströstning 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att övernattningslägenheten tas i anspråk för 

annat ändamål.  

Bifall till styrelsens förslag? 

☐   Ja 

☐   Nej 

 

11. Föreningsstämmans avslutande* 

 


