
 

 

Poströstningsblankett: HSB Brf Bränneriet ordinarie 
föreningsstämma den 10 juni 2020 

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Bränneriet kommer att hållas 

Datum och tid:  10 juni 2020 kl 18.30 

Plats:  Åttingen, Reimersholmsgatan 45 

För att minska smittspridningen av coronaviruset har en tillfällig lag (2020:198) införts som medger 

att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.  

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, 

samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande 

omständigheterna. 

Styrelsen i HSB brf Bränneriet har vid sitt styrelsemöte den 14 maj beslutat att röstning vid ordinarie 

föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. 

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. 

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. 

Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha 

återkallat sin poströst. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för 

poströstning.  

Stort tack att poströsterna lämnas i styrelsens brevlåda, Reimersholmsgatan 29, 1 tr, senast den 10 

juni kl 14.00. Undantagsvis kan de lämnas vid stämmans start kl 18.30. 

 

Namn ________________________________________  

Lägenhet nr_____   Adress: Reimersholmsgatan nr ____ 

Namnteckning:_________________________________ 

Röstningen nedan avser de punkter på dagordningen där röstning ska göras. De punkter på 

dagordningen som avser informationspunkter är inte medtagna. Hänvisningar är till Styrelsens 

Årsredovisning 2019 och till underlag som finns i Vi i Bränneriet nr 6/2020 

Punkt på dagordningen Ja Nej 

Val av stämmoordförande: 
Valberedningens förslag till ordförande för stämman: Bengt Eurén 

  



 
Punkt på dagordningen Ja Nej 

Godkännande av röstlängd   

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman: 
Styrelsens förslag: Stämman stängd för utomstående 

  

Godkännande av dagordning   

Val av två personer att jämte mötesordföranden justeras protokollet. 
Valberedningens förslag: Johan Reutfors och Ted Wärnåker 

  

Val av minst två rösträknare. 
Valberedningens förslag: Sanna Marek Och Olov Nyqvist 

  

Fråga om kallelse har skett i behörig ordning   

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Se sid 9 - 11 i Styrelsens förvaltningsberättelse 2019. 
Resultatet för verksamhetsåret 2019 utgör 1 300 186 kronor 

  

Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.  
Styrelsen föreslår att avsättning till yttre underhållsfond görs enligt plan med  
7 921 000 kronor och att årets förlust 366 235 kronor balanseras i ny räkning 

  

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   

Beslut om arvoden och principer för ersättningar för styrelsens ledamöter, 
revisorer och valberedning. 
Valberedningens förslag: Se sid 21 i Vi i Bränneriet 6/2020 

  

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens förslag (sid 21 i ViB 6/2020):  
10 ledamöter inkl en HSB-ledamot 
1 suppleant 

  

Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens förslag (sid 21 i ViB 6/2020) 
Väljs på två år: Malin Eriksson, Andreas Fries, Elisabeth (Liza) Ilskog, Barbro Malmer 
Väljs på ett år: Cecilia Hansson, Per Liedner 
Suppleant: Hamdi Hassan 

  

Beslut om antal revisorer och suppleant 
Valberedningens förslag: En revisor och en revisorssuppleant 

  

Val av revisor och suppleant 
Valberedningens förslag: 
Ordinarie revisor: Anders Åkeson 
Suppleant: Nils Holm  

  

Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Jan Viitanen föreslår: Tre ledamöter 

  

Val av valberedning 
Jan Viitanen föreslår: Lars Edman, Carl Andreas Claussen, Fredrik Leinder 

  

Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
Valberedningens förslag: Styrelsen får uppdraget att utse representanter 

  

Av medlemmar inkomna motioner att behandla 
Styrelsens förslag: Motionerna behandlas på en extra stämma hösten 2020 
Motionerna och styrelsens yttranden finns i Vi i Bränneriet sid 3-20 

  

Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga: Öppna eller låsta portar 
Styrelsens förslag: Frågan behandlas på en extra stämma hösten 2020 

  

 


