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KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
DEN 19 SEPTEMBER 

 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Svartvik 268 kallas till 
extra föreningsstämma 2021-09-19 

 

Tid:  söndag den 19 september 2021 kl. 15.00 
Plats:  Lokalen Båtviken, Svartviksslingan 81 
 

Bakgrunden till denna extra föreningsstämma är utbyggnaden av garaget P2, där 
medlemmarna har rätt att ta ställning till om utbyggnaden skall genomföras eller ej. 
 
Dagordning 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Godkännande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Fråga om utbyggnad av parkeringsgaraget P2 
11. Föreningsstämmans avslutande 

På föreningsstämma har varje medlem 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. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av 
medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 
genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i 
original och gäller längst t.o.m. 2021-09-20. 
 

P.g.a. den rådande risken för smittspridningen av coronavirus rekommenderar 
styrelsen användning av munskydd vid fysiskt deltagande vid stämman. Munskydd och 
handsprit kommer att tillhandahållas av föreningen. 
 

Styrelsen i Brf Svartvik 
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Underlag inför poströstning till HSB brf Svartvik 268 
Extra föreningsstämma den 19 september 

En extra föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Svartvik kommer att hållas den 
19 september 2021, kl. 15:00, Lokalen Båtviken, Svartviksslingan 81, Minneberg. 

VID DENNA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA KOMMER ENDAST EN FRÅGA 
ATT HANTERAS: FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD AV GARAGET P2. 
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 Svartvik har vid sitt 
styrelsemöte den 23 augusti 2021 beslutat att röstning vid den extra föreningsstämma 
den 19 september 2021 ska kunna ske genom poströstning eller fysisk närvaro. 

Rådande restriktioner p.g.a. risken för smittspridning beträffande antal personer som 
kan samlas sittande i en lokal är max 50 personer. Av denna anledning rekommenderar 
styrelsen följande angående fysisk närvaro vid stämman: 

• Om du har frågor angående utbyggnaden av garage P2, som du inte hittar svar 
på i det utskickade informationsbladet, delta fysiskt vid stämman eller skicka in 
dina frågor via mejl till info@brfsvartvik.com senast den 15 september 2021. 

• Har du inga speciella frågor eller inte har för avsikt att delge dina synpunkter till 
andra medlemmar poströsta eller rösta via ombud. 

• Endast en person från varje bostadsrätt får delta vid stämman. 
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 frånfallit sin poströst. 

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

FÖR ATT POSTRÖSTA GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT: 
Fyll i formuläret för hand och lämna detta till den styrelseledamot som bor närmast 
dig. Fyll i alla fält inklusive telefonnummer, så den som räknar rösterna kan kontakta 
dig om något är oklart. Din röst kan inte vara anonym.  
Om du inte fyllt i alla punkter, så räknas det som inte fylls i som att du lagt ner din röst 
i den punkten. 
Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast sista helgfria vardagen före 
stämman, dvs den 17 september.   
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POSTRÖSTNINGSFORMULÄR – BRF SVARTVIK 268 
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på 
HSB brf Svartvik 268 extra föreningsstämma den 19 september 2021. 
Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill 
avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.  

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. 

Fyll antingen i formuläret för hand och lämna till den styrelseledamot som bor närmast dig, 
eller i styrelsens brevlåda på Svartviksslingan 49, eller fyll i och skanna dokumentet och skicka 
via e-post till info@brfsvartvik.com. Fyll i alla fält inklusive telefonnummer, så att den som 
räknar rösterna kan kontakta dig om något är oklart.  

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast sista helgfria vardagen, 17 september, före 
stämman. 

Medlemmens namn  Lägenhetsnummer i föreningen (3 siffror)1 
 

___________________  ___________________ 

 

Ort och datum  Namnteckning 
 

___________________  ___________________ 

 

1Siffrorna står på lägenhetsdörrens utsida 
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DAGORDNING 
Punkter nedan som är markerade med * är inte föremål för poströstning 

1. Föreningsstämmans öppnande* 
Föreningsstämman hålls genom poströstning samt genom fysisk närvaro. 
Poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast den 17 september 
2021. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och 
tydligt sammanställa poströsterna i stämmoprotokollet. 

 
2. Val av stämmoordförande 

Styrelsens föreslår Magnus Wallin till att vara stämmoordförande.  

Bifall till styrelsens förslag att utse Magnus Wallin till stämmoordförande? 

Ja Nej 
  

 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

Stämmoordföranden anmäler Jonas Sohlberg 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 föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående. 
Bifall till styrelsens förslag att stämman skall vara stängd för utomstående? 

Ja Nej 
  

 
6. Godkännande av dagordning 

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

Ja Nej 
  

 
  



 

www.brfsvartvik.com info@brfsvartvik.com Sida 6 av 6 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
Styrelsens föreslår att Lisa Norlin och Pia Bergström till justerare av protokollet. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Lisa Norlin och Pia Bergström till justerare? 

Ja Nej 
  

 

8. Val av minst två rösträknare 
Styrelsens föreslår att Lisa Norlin och Pia Bergström till rösträknare. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Lisa Norlin och Pia Bergström till rösträknare? 

Ja Nej 
  

 

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 att anslå kallelsen på anslagstavlan i varje port samt 
på föreningens hemsida den 29 augusti och därutöver genom utdelning i 
samtliga brevlådor den 31 augusti. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

 
10. Utbyggnad av garaget P2 

I Minnebergsbladet nr 3, 2021, som delades ut till samtliga hushåll under vecka 
33 samt anslogs på hemsidan den 18 augusti, har medlemmarna i Brf Svartvik 
informerats om ett förslag från Minnebergs samfällighetsförening till utbyggnad 
av garaget P2 med cirka 70 platser.  

Bifall till att bygga ut garaget P2 i enlighet med förslag från Minnebergs 
samfällighetsförening? 

Ja Nej 
  

 

11. Föreningsstämmans avslutande* 
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