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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB Brf 
Entitan extrastämma den 22/6 2021 kl.19.00. 
 

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. 

 

Poströsten lämnas i föreningens vita brevlåda i hörnet av Hövdingagatan 7A senast måndag 
21/6 kl. 24.00. 

Medlemmens namn  Lägenhetsnummer (001 - 235) 
 
___________________  ___________________ 
 

Adress 

________________________________________________________ 

Ort och datum  Namnteckning 

__________________  _________________ 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

DAGORDNING 
 

1. Extrastämmans öppnande* 
Stämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till 
bostadsrättsföreningen senast den måndag 21/6 2021 kl. 24.00. Stämmofunktionärer kommer 
sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll. 
 

2. Val av stämmoordförande* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Cecilia Lavér att vara stämmoordförande.  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 
Stämmoordföranden anmäler Birgitta Lagerqvist till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd* 

Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas 
som deltagande 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 extrastämman ska hållas med 
enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

6. Godkännande av dagordning* 
Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av 
poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. En medlem som eventuellt 
har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut 
markera nej.  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Anna Westerholm och Lars Wallin att justera 
protokollet. 

8. Val av minst två rösträknare* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Anna Westerholm och Lars Wallin att vara 
rösträknare. 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före extrastämman och senast 
två veckor förestämman. 

Styrelsen har lördagen 29/5 2021 kallat genom att anslå kallelsen i alla portar, på 
mitthsb.hsb.se och på föreningens hemsida. Senast två veckor före stämman lämnas motioner 
med svar amt poströstningsformulär i alla medlemmars brevlådor samt läggs på mitt.hsb.se.  

 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

 

 



 

  

 

 
 

10. Av styrelsen till extrastämman hänskjutna motioner. 
Antingen svarar du ja till styrelsens motionssvar eller till medlemmens 
motionsförslag. Du kan också svara nej till både styrelsens motionssvar och 
medlemmens motionsförslag. Om din röst ska vara giltig kryssa bara i ett 
alternativ. Vill du avstå från att rösta markerar du inget alternativ. 

 
a) Motion 1.  ”Anläggning av bastu” se bilaga 1. 

 

Ja till styrelsens 
motionssvar 

Ja till motionsställarens 
förslag 

Nej till både styrelsens 
motionssvar och 
motionsställararens förslag 

   

 
b) Motion 2. ”Köp in bättre städverktyg till våra tvättstugor” se bilaga 2. 

 

Ja till styrelsens 
motionssvar 

Ja till motionsställarens 
förslag 

Nej till både styrelsens 
motionssvar och 
motionsställararens förslag 

   

 
c) Motion 3.  ”Röj bland cyklar och barnvagnar” se bilaga 3. 

 

Ja till styrelsens 
motionssvar 

Ja till motionsställarens 
förslag 

Nej till både styrelsens 
motionssvar och 
motionsställararens förslag 

   

 
d) Motion 4.  ”Utökade cykelrum” se bilaga 4. 

 

Ja till styrelsens 
motionssvar 

Ja till motionsställarens 
förslag 

Nej till både styrelsens 
motionssvar och 
motionsställararens förslag 

   

 

11. Föreningsstämmans avslutande* 

 



 

  

 

 


