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TILLFÄLLIGA LÄTTNADER FÖR
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR1

I en bostadsrättsförening är
föreningsstämman det högst beslutande
organet.

En konsekvens av smittspridningen av
covid-19 är att det blir svårare för
föreningsmedlemmar att delta i de
kommande årsstämmorna, som för de
flesta företag och föreningar ska
genomföras de närmaste månaderna.
Därför har regeringen lanserat en tillfällig
lag som tillåter företag och föreningar att
genomföra årsstämmorna på ett sätt som
minskar risken för spridning av viruset.

Insamling av fullmakter, poströstning och
deltagande genom ombud vid bolags-
och föreningsstämmor blir möjligt i större
utsträckning. Antalet deltagare som
närvarar personligen vid stämman kan på
så sätt hållas nere, samtidigt som
medlemmarna får ett så stort inflytande
som möjligt.

POSTRÖSTNING -
INLÄMNING TILL 72:ANS BREVLÅDA

Styrelsen får inför en föreningsstämma
besluta att medlemmarna före stämman
ska kunna utöva sin rösträtt per post, även
om det strider mot stadgarna och utan att
det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär
där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till
beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur
poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken
tidpunkt poströster senast ska vara hos
föreningen och om poströster ska kunna
göras med e-post. Det ligger i varje
medlems ansvar att själv ta reda på den
information som ska ligga till grund för
medlemmens beslut.

1 Källa: Bolagsverket

STYRELSENS TOLKNING

Bifogat i denna kallelse till stämman finns
underlag för att kunna poströsta.
Styrelsen är medvetna om att en
poströstning har sina brister och ställer
medlemmarna inför utmaningar, men vi
måste följa lagen och anser att
poströstning under rådande
omständigheter är ett bra sätt att ge
medlemmarna möjlighet att göra sina
röster hörda utan att utsätta sig för
smittrisk.

HUR DET KOMMER ATT GÅ TILL

Den 24:e maj mellan kl 17:00 och 18:00
kommer det att vara öppet i festlokalen i
72:an. För dig som inte vill gå och rösta
eller inte har möjlighet att komma under
den tiden, finns möjlighet att förtidsrösta
genom att lägga din röst i styrelsens
brevlåda tidigast den 17:e maj.

Vid ingången blir du avprickad. Sedan får
ni gå in två i taget och lämna era erhållna
röstdokument för rösträkning. Utgång sker
sedan via nödutgången. Med anledning
av det ansträngda läget behöver vi
gemensamt fokusera på en så smidig
stämma som möjligt. Tyvärr har styrelsen
därför inte möjlighet att svara på enskilda
frågor vid detta tillfälle.

RÖSTRÄTT
På föreningsstämman har varje medlem
en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätt gemensamt har de
tillsammans en röst. 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.



PROTOKOLL

Protokoll från poströstningsstämman
kommer att publiceras på föreningens
hemsida samt finnas tillgängligt för utskrift
i 72 an inom 2 veckor efter utsatt datum.

BLANKA RÖSTER

Röstar du blankt, det vill säga lämnar
valsedeln tom i någon fråga, kommer
rösten att ogiltigförklaras för den punkten.

RÖSTRÄKNING

För ansvaret av rösträkning har styrelsen
anlitat Hans Jansson från HSB som vi haft
som ordförande vid tidigare stämmor.
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DATUM: 2021-05-24 | TID: 17:00 - 18:00 | PLATS: Festlokalen, Ormingeringen 72

Bostadsrättsbevis eller legitimation medtages och uppvisas vid avprickningen vid
ingången. Röstdokument, årsredovisning samt fullmakt kommer att delas ut inom två
veckor till alla medlemmar.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i

HSB
24. Föreningsstämman avslutas


