




















 

   
Formulär för poströstning 

 

Poströstning 
Poströstning till HSB brf Pukan ordinarie 
föreningsstämma den 4 februari 2021 
Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Pukan kommer att hållas torsdagen den 
4 februari 2021 kl 18.00 

Plats: Föreningslokalen. OBS syftet med poströstning är att ingen ska närvara, vi räknar 
poströsterna i lokalen. 

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har en tillfällig lag 
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 Pukan har vid sitt styrelsemöte den 14 januari 2021 beslutat att röstning vid 
ordinarie föreningsstämma 2021 ska ske genom poströstning. Vidare i enlighet med 
rekommendation från HSB har styrelsen beslutat att avvakta med att ta upp ärenden för beslut på 
stämman som kan vänta utan olägenhet och därmed fokusera på obligatoriska ärenden samt de 
motioner som inkommit. 

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

Du som har frågor om årsstämman innan du röstar, kan mejla dessa till 
hsbmalmopukan@gmail.com eller ringa ordföranden Rickard Borgström, 0735-285835. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade 
underlag för poströstning.  

Syftet med detta förfarande är att ingen ska vara närvarande utan att ni alla poströstar. Vi 
uppmanar er alla att utnyttja er rätt att rösta, genom att lägga röstsedeln i föreningens brevlåda 
utanför fastighetskontoret (baksidan av hus 40 C) senast den 3 februari. 
 
Varje lägenhet har bara en röst, tänk på det även om ni är flera medlemmar. 

DAGORDNINGEN 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
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Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 
brf Pukans föreningsstämma den 4 februari 2021 

Rösten måste avlämnas senast den 3 februari i föreningens brevlåda utanför 
fastighetskontoret (baksidan av hus 40 C). 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Vissa punkter 
i poströstningsformuläret har även svarsalternativet ”Bordlägg”. Alternativet gör det möjligt för 
medlem att rösta för att beslutet skjuts upp till dess ärendet kan behandlas på en fysisk stämma 
där möjlighet till frågor och diskussion ges. Enligt styrelsens bedömning innehåller inte 
poströstningsstämman frågeställningar som motiverar bordläggning. Medlem som önskar få en 
fråga belyst kan lämpligen begära upplysningar enligt vad som anges under ”Poströstning och 
styrelsens upplysningsplikt” i kallelsen. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt 
markera inte något svarsalternativ.  

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten 
ogiltig. 

Medlems namn och lägenhetsnummer (Pukans interna lägenhets/lokalnummer 1-418) måste 
anges, om så ej 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. 
 
 

   

Medlemmens namn 
 

Lägenhetsnummer 
Pukans interna lägenhets/lokalnummer (1-418) 

   

Ort och datum  Namnteckning  
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DAGORDNING 
1 Föreningsstämmans öppnande* 

2 Val av stämmoordförande 
Anders Svensson föreslås till stämmoordförande  

 Bifall till förslaget att utse Anders Svensson till stämmoordförande? 

☐ JA   ☐ NEJ     

3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

4 Godkännande av röstlängd* 

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och de som poströstar med 
giltig poströst kommer att ingå i röstlängden. 

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående 

 Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd? 

☐ JA    ☐ NEJ     

6 Godkännande av dagordning 
Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 

 Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

☐ JA    ☐ NEJ     

7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 
protokollet 
Förslag att stämman utser Christer Thornquist och Susanne Magnusson till justerare 
av protokollet. 

 Bifall till förslaget att utse Christer Thornquist och Susanne Magnusson till justerare? 

☐ JA     ☐ NEJ     

8 Val av minst två rösträknare 

Förslag att stämman utser Christer Thornquist och Susanne Magnusson till 
rösträknare. 

 Bifall till förslaget att utse Christer Thornquist och Susanne Magnusson till 
rösträknare? 

☐ JA    ☐ NEJ     
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9 Fråga om kallelse 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 2021-01-15.  

Därutöver har samtliga medlemmar erhållit kallelsen, dagordningen, 
förvaltningsberättelsen, årsredovisningen, revisionsberättelsen, valberedningens 
verksamhetsberättelse, inkomna motioner, och underlag för poströstning i 
brevlådorna.   

 Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

☐ JA    ☐ NEJ     

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning* 

11 Genomgång av revisorernas berättelse* 

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med 
bilaga i årsredovisningen 

 Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

☐ JA    ☐ NEJ     

13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs 
i ny räkning. 

 Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens vinst överförs i ny räkning? 

☐ JA     ☐ NEJ     

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorerna har tillstyrkt 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31? 

☐ JA    ☐ NEJ     

15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och 
de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

a) Valberedningen föreslår: 
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• att arvodet till valberedningen ska uppgå till 0,3 inkomstbasbelopp (ibp) 
då valberedningen idag består av, och föreslås för kommande år bestå av 
tre valberedare. 

• i enlighet med fjolårets stämma att inkomstbasbeloppen uppräknas med 
samhällets prisläge med det ibp som fastställs av regeringen (68 200 kr 
för år 2021), vilket innebär: 

- Styrelse: Total ny utbetalad summa till styrelsen beräknas till 341 
000 kr (5 ibp á 68 200 kr) som styrelsen fördelar sinsemellan 

- Revisorer: Total ny utbetalad summa till revisorerna beräknas till 
68 200 kr (1 ibp á 68 200 kr) som fördelas på de två revisorerna. 

- Suppleanter: Gäller både styrelse och revisor, 0,01 
inkomstbasbelopp (ibp) per person per bevistat möte vilket 
motsvarar 682 kr. 

- Valberedning: Total ny utbetalad summa till valberedningen 
beräknas till 20 460 kr (0,3 ibp á 68 200 kr) som fördelas på de 
tre valberedarna.  

 Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden? 

☐ JA    ☐ NEJ     

 b) Övriga arvoden:  

Timbanken för verksamhetsåret 2019/2020 har uppgått till 41 timmar x 165 kr =         
 6765 kr. Inga utbetalningar har gjorts för övriga möjliga övriga arvoden.  

Styrelsen föreslår i enlighet med fjolårets stämma att följande arvode ska kunna 
utbetalas: 

- ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår, vid uppvisande av intyg, till 
ersättningsberättigade då de tjänstgör för föreningen under sin ordinarie 
arbetstid, 

- timersättning på 165 kr utgår till ersättningsberättigade då de tjänstgör för 
föreningen under sin fritid, i en timbank på upp till 100 timmar som skall 
redovisas på stämma, 

- telefonersättning utgår till ersättningsberättigade med faktisk visad 
kostnad, 

- milersättning utgår med RSV:s skattefria belopp då ersättningsberättigade 
kör för föreningens räkning. 

Ersättningsberättigade är samtliga stämmovalda föreningsfunktionärer, inklusive 
suppleanter. 

 Bifall till styrelsens förslag gällande övriga arvoden? 

☐ JA    ☐ NEJ     

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med 
högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för 
denne av styrelsen för HSB.  
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a) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, varav 
en är HSB-ledamot.  

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av en 
suppleant. 

 Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter? 

☐ JA    ☐ NEJ     

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara en? 

☐ JA    ☐ NEJ     

17 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
a) Valberedningen föreslår att följande utses till styrelseledamöter för en tid om   

två år:  
• Omval av ledamot Wictor Rössler. 
• Nyval till ledamot av Patric Bjöersdorff, tidigare suppleant. 
• Nyval av ledamot Cecilia Svensson 

b) Valberedningen föreslår omval av Annika Crespo-Carreira till suppleant för en 
tid om ett år. 

 Bifall till valberedningens förslag att utse Wictor Rössler (omval), Patric Bjöersdorff 
(nyval) och Cecilia Svensson (nyval) till styrelseledamöter för en tid om två år? 

☐ JA    ☐ NEJ     

Bifall till valberedningens förslag om omval av Annika Crespo-Carreira till suppleant 
för en tid om ett år? 

☐ JA    ☐ NEJ     

18 Presentation av HSB-ledamot * 
Anders Svensson är utsedd som HSB-ledamot i styrelsen. 

19 Beslut om antal revisorer och suppleant 
Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst 
en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund. 

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara tre.  

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.  

 Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara tre, varav en utsedd av 
HSB? 

☐ JA    ☐ NEJ     

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses? 

☐ JA    ☐ NEJ     
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20 Val av revisor/er och suppleant 
a) Valberedningen föreslår att Katherin Eriksson (omval) och William Wendel 
(nyval) utses till revisorer. 

b) Valberedningen föreslår att Hanna Roos (nyval) utses till revisorssuppleant. 

 Bifall till valberedningens förslag att utse Katherin Eriksson och William Wendel till 
revisor? 

☐ JA    ☐ NEJ     

Bifall till valberedningens förslag att utse Hanna Roos till revisorssuppleant? 

☐ JA    ☐ NEJ     

21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses 
av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 

 Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter? 

☐ JA    ☐ NEJ     

22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens 
ordförande 

a) Valberedningen föreslår att följande utses till ledamöter för en tid om ett år:   
• Omval av Kristina Stenberg 
• Omval av Marie Nordkvist 
• Nyval av Magnus Gustavsson 

b) Styrelsen föreslår att Kristina Stenberg utses till valberedningens ordförande. 

 Bifall till valberedningens förslag att Kristina Stenberg (omval), Marie Nordkvist 
(omval) och Magnus Gustavsson (nyval) utses till ledamöter i valberedningen? 

☐ JA    ☐ NEJ     

Bifall till styrelsens förslag att Kristina Stenberg utses som valberedningens 
ordförande? 

☐ JA    ☐ NEJ     

23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
Styrelsen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare 
till HSB-föreningens stämma.  

 Bifall till styrelsens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare 
till HSB-föreningens stämma? 

☐ JA    ☐ NEJ     
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24 Information och beslut om gemensam el* 
I årsredovisningen anges att styrelsen ska presentera förslag på föreningsstämman. På 
grund av rådande omständigheter där årets stämma ej kommer genomföras med 
medlemmar närvarande kommer ingen information och beslut presenteras vid 
stämman. Vid årsstämman 4 februari 2020 gav stämman styrelsen mandat att gå 
vidare med gemensam el. Projektering pågår och så snart läget avseende Covid-19 
pandemin tillåter kommer styrelsen genomföra projektet. Anledningen till att 
projektet satts på paus är att vi i samband med genomförandet kommer behöva ha 
tillträde till samtliga medlemmars lägenheter vilket inte ansetts lämpligt under 
rådande pandemi. Ytterligare information kommer delges så snart vi kan återuppta 
projektet.  

25 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av 
medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen 
För att ta del av motion i sin helhet vänligen se årsredovisningen (nedan ges en 
sammanfattning av motionerna) 

 Motion 1 

Medlem har inkommit med motion angående att utöka gården mellan hus 42 och 44 
med ytterligare en grillplats så att det blir lika förhållande för medlemmarna i alla 
husen. 

Hus nr 42 och 44 delar en gård och också en grillplats emedan de andra husen har 
varsin egen grillplats och alltså är hälften av medlemmarna/lägenheterna om en 
grillplats.  

Styrelsens svar 
Styrelsen instämmer och rekommenderar stämman att bifalla motionen. 

 Bifall till styrelsens rekommendation att bifalla motionen att utöka gården mellan hus 
42 och 44 med ytterligare en grillplats.  

☐ JA    ☐ NEJ    ☐ BORDLÄGG 

 Motion 2 

Medlem har inkommit med motion angående att styrelse ska utreda möjligheterna att 
få tv genom annan leverantör, t ex Ownit tele2 m fl.  

Styrelsens svar 
Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen och avser att utreda frågan. 

 Bifall till styrelsens rekommendation att bifalla motionen att utreda möjlighet till att 
få tv från annan leverantör. 

☐ JA    ☐ NEJ    ☐ BORDLÄGG 

 Motion 3 

Medlem har inkommit med motion angående ytterligare förebyggande av oväsen från 
fåglar. Medlem anger att det finns olika åtgärder och att en åtgärd kanske kan vara det 
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som fastighetsägare kring Pukan monterat på taken. Det verkar som det är en 
reflekterande och troligtvis roterande sak som reflekterar solen. 

Styrelsens svar 
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen och menar att det 
förebyggande arbete Ilija och Mats gör med avseende på oväsen från fåglar bör räcka.    

 Bifall till styrelsens rekommendation att avslå motionen att montera roterande och 
reflekterande sak på taken då bedömningen är att det förebyggande arbete Ilija och 
Mats gör redan bör räcka. 

☐ JA    ☐ NEJ    ☐ BORDLÄGG 

 Motion 4 

Medlem har inkommit med motion angående att föreningen ordnar med låsbara 
cykelförråd på våra gårdar.  

Styrelsens svar 
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen med motiveringen att det redan 
finns mycket cykelplatser och möjlighet att ha cykeln inlåst. 

 Bifall till styrelsens rekommendation att avslå motionen att ordna låsbara cykelförråd 
på våra gårdar med motiveringen att det redan finns mycket cykelplatser och 
möjlighet att ha cykeln inlåst. 

☐ JA    ☐ NEJ    ☐ BORDLÄGG 

 Motion 5 

Medlem har inkommit med motion angående inköp och installation av hjärtstartare för 
att Pukan ska bli ett ”hjärtsäkert boende”. Förslaget är att Brf Pukan installerar 5 
hjärtstartare placerade i mittuppgången i varje hus.  

Styrelsens svar 
Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen och kommer att utreda frågan. 

 Bifall till styrelsens rekommendation att bifalla motionen att installera hjärtstartare i 
föreningen. 

☐ JA    ☐ NEJ    ☐ BORDLÄGG 

26 Föreningsstämmans avslutande* 
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