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POSTRÖSTNINGSFORMULÄR – STÄMMA ENBART POSTRÖSTNING 

Nedanstående fullmäktigeledamot utövar härmed sin rösträtt genom poströstning 
på HSB MälarDalarnas ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2021. 
 
Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du markerar 
rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. 
Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.  

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

Din poströst måste vara oss tillhanda senast 7 maj 2021 som är den sista helgfria vardagen före 
stämman.  

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast fredagen den 7 maj, i bifogade svarskuvert 
(adresserat till HSB MälarDalarna, Tallmätargatan 9, Box 307, 721 07 Västerås).  
Alternativt via e-post: 07medlem@hsb.se. Märk  försändelsen med ”Poströst”.  
 

 

Fullmäktiges namn  HSB Bostadsrättsförening/  
  Medlemsgruppen 
 
    
 

Telefonnummer  E-post 

 
    

Ort och datum  Namnteckning 

    
 

 

Punkter nedan som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

 

 

 

mailto:07medlem@hsb.se


 

  2 (11) 

 

Dagordning 
 

1. Föreningsstämmans öppnande* 
Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till 
föreningen senast sista helgfria vardagen före stämman, den 7 maj 2021. 
Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta 
stämmoprotokoll. 

2. Val av stämmoordförande* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Per Rydell att vara stämmoordförande. 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 
Stämmoordföranden anmäler Charlotte Carlsson till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd* 
Information – Fullmäktig 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 föreningsstämman 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 fullmäktig som eventuellt 
har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut 
markera nej eller anstå till fortsatt stämma (ny stämma).  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Majvor Nilsson och Yngve Dalhielm 
att justera protokollet. 

8. Val av minst två rösträknare* 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Jenny Johansson och Patrik Karlsson att vara 
rösträknare. 

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. Kallelse ska ske genom brev eller e-post 
till varje fullmäktige. 
Styrelsen har kallat genom att skicka ut kallelse och information samt poströstningsformulär per 
post den 19 april 2021 till samtliga fullmäktige, därutöver har kallelsen jämte 
stämmohandlingar samt poströstningsformulär publicerats på hsb.se den 19 april 2021.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
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10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB 
Riksförbunds föreningsstämma 
Föreningsstyrningsrapporten har bifogats kallelsen, bilaga 1.  
Bifall till att föreningsstyrningsrapporten med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 
Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1. 
Bifall till att årsredovisningen och koncernredovisningen med godkännande kan läggas 
till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

12. Genomgång av föreningsgranskarens rapport 
Föreningsgranskarens rapport har bifogats kallelsen, bilaga 2. 
Bifall till att föreningsgranskarnas rapport med godkännande kan läggas till 
handlingarna? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 1.  
Bifall till att revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse med 
godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

14. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad 
som framgår i årsredovisningen sidan 10-12. Revisorn har tillstyrkt förslaget.  
Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

15. Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till koncernens resultaträkning och balansräkning i 
enlighet med vad som framgår i årsredovisningen sidan 14-16. Revisorn har tillstyrkt 
förslaget.   
Bifall till att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning?   

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
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16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Förslag till vinstdisposition: Överföring till balanserade vinstmedel 232 387 700 kr. 
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  
Balanserade vinstmedel  229 379 986 kr 
Årets vinst 3 007 715 kr 
Sammanlagda medel 232 387 700 kr 

Revisorn har tillstyrkt förslaget.  
Bifall till styrelsens förslag beträffande disponering av föreningens vinst?   

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör  
Frågan om styrelsens ledamöters och verkställande direktörens ansvarsfrihet för året 
2020 ska prövas av stämman.  
Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.  
Bifall till ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 
Styrelsen föreslår att grundtal för val av fullmäktige fastställs till en fullmäktige och en 
suppleant för varje påbörjat 600-tal medlemmar, bilaga 3. 
Bifall till styrelsens förslag?   

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

19. Beslut om medlemsavgift till föreningen 2022  
Stadgarnas § 10 reglerar medlemsavgift.  
a) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2022 års medlemsavgift för bostads-
rättsförening fastställs till 1-24 lägenheter; 400 kr per lägenhet och 25-600 lägenheter; 
250 kr per lägenhet samt 4.000 kr, bilaga 4. 
Bifall till styrelsens förslag?   

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

b) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2022 års medlemsavgift för enskild 
medlem fastställs till 300 kr, bilaga 4. 
Bifall till styrelsens förslag?   

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
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20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 
revisorer, föreningsgranskare och valberedning 
Valberedningen föreslår arvoden enligt bilaga 5. 
Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

21. Val av styrelsens ordförande  
Observera att du endast kan rösta på ett (1), förslag nedan till styrelsens ordförande. Om 
du kryssar i fler än ett blir din röst ogiltig. 
Det är inte är möjligt att rösta ja till ett förslag och anstå till fortsatt stämma under ett 
annat förslag när det gäller valen. Om du gör så blir din röst ogiltig. 

Valberedningen föreslår att Leif Ringqvist utses till styrelsens ordförande för en tid om 
1 år, bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Leif Ringqvist till styrelsens ordförande för 
en tid om 1 år?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Övrig nominerad är Roman Dostal, bilaga 6. 
Bifall till övrig nominerad Roman Dostal till styrelsens ordförande? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

22. Beslut om antal styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta (8) stämmovalda 
styrelseledamöter inkl. ordförande och inga suppleanter, bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta (8) stämmovalda 
styrelseledamöter inkl. ordförande och inga suppleanter?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

23. Val av styrelseledamöter 
Observera att du endast kan rösta på fem (5), förslag nedan till styrelseledamöter (sedan 
stämman 2020 är tre styrelseledamöter valda till 2022). Om du kryssar i fler än fem (5) 
blir din röst ogiltig. 
Det är inte är möjligt att rösta ja till ett förslag och anstå till fortsatt stämma under ett 
annat förslag när det gäller valen. Om du gör så blir din röst ogiltig. 
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Valberedningen föreslår omval på Jonny Gahnshag till styrelseledamot för en tid om 2 
år. Se bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag av Jonny Gahnshag som styrelseledamot på 2 år?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Valberedningen föreslår omval på Annika Hallberg till styrelseledamot för en tid om 2 
år. Se bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag av Annika Hallberg som styrelseledamot på 2 år?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Valberedningen föreslår omval på Anneli Sundqvist till styrelseledamot för en tid om 2 
år. Se bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag av Anneli Sundqvist som styrelseledamot på 2 år?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Valberedningen föreslår omval på Petra Pettersson till styrelseledamot för en tid om 2 
år. Se bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag av Petra Pettersson som styrelseledamot på 2 år?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Valberedningen föreslår nyval/fyllnadsval på Jakob Hägglund till styrelseledamot för en 
tid om 1 år. Se bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag av Jakob Hägglund som styrelseledamot på 1 år?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Övriga nominerade är Roman Dostal, Omid Massali, Mikael Tonér och Carina 
Hedenberg. Se bilaga 6. 
Bifall till övrig nominerad Roman Dostal som styrelseledamot? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till övrig nominerad Omid Massali som styrelseledamot? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
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Bifall till övrig nominerad Mikael Tonér som styrelseledamot? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till övrig nominerad Carina Hedenberg som styrelseledamot? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

24. Beslut om antal revisorer  
Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa 
utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, bilaga 6. 
Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara en (1) till antalet. 
Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara en (1) till antalet? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

25. Val av revisorer * 
HSB Riksförbund har utsett Jonas Pettersson, Crowe Västerås AB, till revisor. 
Någon ytterligare revisor behöver inte väljas av föreningsstämman om föreningen 
ska ha en auktoriserad revisor. 

26. Fastställande av instruktion för föreningsgranskare  
Styrelsen föreslår stämman att fastställa en instruktion för föreningsgranskare, bilaga 7.  
Bifall till styrelsens förslag till att fastställa instruktion för föreningsgranskare?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

27. Beslut om antal föreningsgranskare  
Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra. 
Valberedningen föreslår att föreningsgranskarna ska bestå av högst två (2) förenings-
granskare, bilaga 6. 
Bifall till valberedningen förslag att föreningsgranskare ska bestå av högst två (2) 
föreningsgranskare? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

28. Val av föreningsgranskare  
Observera att du endast kan rösta på två (2), förslag nedan till föreningsgranskare. Om 
du kryssar i fler än två (2) blir din röst ogiltig. 
Det är inte är möjligt att rösta ja till ett förslag och anstå till fortsatt stämma under ett 
annat förslag när det gäller valen. Om du gör så blir din röst ogiltig. 
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Valberedningen föreslår omval av Lars Ramstierna som föreningsgranskare för en tid 
om 1 år, bilaga 6. 
Bifall till valberedningens förslag att Lars Ramstierna utses som föreningsgranskare?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Valberedningen föreslår nyval av Mikael Tonér som föreningsgranskare för en tid om  
1 år, bilaga 6.    
Bifall till valberedningens förslag att Mikael Tonér utses som föreningsgranskare?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Övrig nominerad är Carina Hedenberg, bilaga 6. 
Bifall till övrig nominerad Carina Hedenberg utses som föreningsgranskare?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

29. Fastställande av valberedningsinstruktion  
Valberedningen föreslår stämman att fastställa instruktion för valberedningen, bilaga 8.  
Bifall till valberedningens förslag till valberedningsinstruktion?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen* 
Stämman 2020 beslutade att valberedningen skulle bestå av fyra (4) ledamöter. 
Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst fyra (4) ledamöter. Bilaga 6. 
Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst fyra (4) ledamöter?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

31. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande* 
2020 valdes fyra ledamöter till valberedningen för en tid om två år något val behöver 
därför inte göras om valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter. 

32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 
Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse fullmäktige och 
suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2022.  
Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
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33. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 
Behandling av inkomna motioner, bilaga 9. 
Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även 
då kommer din röst att bli ogiltig. 

Motion rörande medlemsaktiviteter - från Roman Dostal, HSB brf Storspoven i 
Västerås. 
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även 
då kommer din röst att bli ogiltig. 

Motion Att vara konkurrenskraftig - från Roman Dostal, HSB brf Storspoven i 
Västerås.  
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även då 
kommer din röst att bli ogiltig. 
Motion Har ni infört anställningsstopp sedan fusionen? - från Roman Dostal, HSB 
brf Storspoven i Västerås. 
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
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Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även då 
kommer din röst att bli ogiltig. 
Motion Säkerställ att protokollen på HSB-portalen är fullständiga - från Roman 
Dostal, HSB brf Storspoven i Västerås. 
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även då 
kommer din röst att bli ogiltig. 
Motion Tjänstemännens uppdrag - från Roman Dostal, HSB brf Storspoven i 
Västerås. 
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även då 
kommer din röst att bli ogiltig. 
Motion Valberedningen - från Roman Dostal, HSB brf Storspoven i Västerås. 
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
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Du kan inte rösta ja under både styrelsens och motionärens förslag om så görs blir din röst 
ogiltig. Du kan inte heller röst ja under ena förslaget och anstå under det andra förslaget även då 
kommer din röst att bli ogiltig. 
Motion Energitrygg - från Roman Dostal, HSB brf Storspoven i Västerås. 
Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 
   

34. Föreningsstämmans avslutande* 
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