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POSTRÖSTNINGSFORMULÄR – STÄMMA PÅ 
DISTANS 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Nedanstående fullmäktige utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på 
HSB SÖDERMANLANDS ordinarie föreningsstämma den 12 APRIL 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 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 den 7 april och kan skickas med e-post till : 
madeleine.andersson@hsb.se eller via post; Madeleine Andersson, HSB Södermanland, 
Box 304, 611 26 Nyköping 

 

Fullmäktiges namn  HSB Bostadsrättsförening/ 
Medlemsgruppen 
 

___________________________ ___________________________ 
 

Telefonnummer  E-post 
 
___________________________ ___________________________ 

Ort och datum  Namnteckning 

___________________________ ___________________________ 
 

Punkter i dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
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DAGORDNING 
 

1. Föreningsstämmans öppnande* 
 

2. Val av stämmoordförande 
Valberedningen föreslår Mikael Wallteg till stämmoordförande.  

Bifall till valberedningens förslag att utse Mikael Wallteg till stämmoordförande? 

Ja Nej 
  

 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*. 
Stämmoordföranden anmäler protokollförare vid stämman. 

 

4. Godkännande av röstlängd* 

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och närvarande fullmäktige 
och de som poströstar med giltig poströst kommer att anses som närvarande och ingå 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 stämman ska vara öppen 
för utomstående för att kunna genomföra stämman med elektronisk uppkoppling. 

          

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 
Valberedningen föreslår stämman att utse Örjan Blomberg, brf Morkullan och Magnus 
Larsson, brf Stinsen till justerare av protokollet. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Örjan Blomberg och Magnus Larsson till 
justerare? 

Ja Nej 
  

 

 



 

  

 

8. Val av minst två rösträknare 
Valberedningen föreslår stämman att utse Örjan Blomberg, brf Morkullan och Magnus 
Larsson, brf Stinsen till rösträknare. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Örjan Blomberg och Magnus Larsson 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. Kallelse ska ske genom brev eller e-post 
till varje fullmäktige. 

Styrelsen har kallat genom att skicka ut kallelse per e-post den 9 mars 2021 till samtliga 
fullmäktige, därutöver har kallelsen jämte stämmohandlingar samt poströstningsformulär 
publicerats på hsb.se den 26 mars 2021.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

 

10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument 
antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 
Föreningsstyrningsrapporten har bifogats kallelsen, bilaga 2. 

Bifall till att föreningsstyrningsrapporten med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej 
  

 
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 3 

Bifall till att årsredovisningen och koncernredovisningen med godkännande kan läggas till 
handlingarna? 

Ja Nej 
  

 

12. Genomgång av föreningsgranskarnas rapport 
Föreningsgranskarnas rapport har bifogats kallelsen, bilaga 4. 

Bifall till att föreningsgranskarnas rapport med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej 
  

 



 

  

 

13. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 3. 

Bifall till att revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse med godkännande 
kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej 
  

 

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 12-14. Revisorn har tillstyrkt förslaget.  
 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej 
  

 

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 8-10. Revisorn har tillstyrkt förslaget.   
 

Bifall till att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning?   
 

Ja  Nej  
    

 

16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 
överförs i ny räkning. 
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: - 3 459 539 kronor 

 
Revisorn har tillstyrkt förslaget.  
 

Bifall till styrelsens förslag beträffande disponering av föreningens vinst?   

Ja  Nej  
    

 

 

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   

  
 

18. Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 
Styrelsen föreslår att grundtal för val av fullmäktige fastställs till 100. 

 
Bifall till styrelsens förslag?   

Ja  Nej  
    
 

19. Beslut om medlemsavgift till föreningen 2022  
Stadgarnas § 10 reglerar medlemsavgift.  

a) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2022 års medlemsavgift för 
bostadsrättsförening fastställs till 4 000 kronor samt 250 kronor per bostadsrättslägenhet, 
bilaga 5. 
 
Bifall till styrelsens förslag?   

Ja  Nej  
    

b) Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att 2022 års medlemsavgift för enskild 
medlem fastställs till 300 kr, bilaga 5. 

Bifall till styrelsens förslag?   
Ja  Nej  
    

 
20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning 
Valberedningen föreslår arvoden enligt bilaga 1. 
 
Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning?  

Ja  Nej  
    

 

21. Val av styrelsens ordförande  
Valberedningen föreslår att Erik Zetterlund utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 
år, bilaga 6. 
 



 

  

 

Bifall till valberedningens förslag att utse Erik Zetterlund till styrelsens ordförande för en 
tid om 1 år?  
 Ja  Nej  
    

 
22. Beslut om antal styrelseledamöter  

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst sju stämmovalda styrelseledamöter 
utöver ordförande och inga suppleanter, bilaga 6. 
 
Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sju stämmovalda 
styrelseledamöter utöver ordförande och inga suppleanter?  

Ja  Nej  
    

 

23. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval på Kent Viberg till styrelseledamot för en tid om 2 år. Se 
bilaga 6. 
 

Bifall till valberedningens förslag av Kent Viberg som styrelseledamot på 2 år?  
 

 

Valberedningen föreslår omval på Dot Gade Kulovuori till styrelseledamot för en tid om 
två år.  Se bilaga 6. 
 
Bifall till valberedningens förslag av Dot Gade Kulovuori som styrelseledamot på 2 år?  

 

 

Valberedningen föreslår omval på Kärstin Egier Bergqvist till styrelseledamot för en tid om 
två år.  Se bilaga 6. 
 
Bifall till valberedningens förslag av Kärstin Egier Bergqvist som styrelseledamot på 2 år?  

 

 
 
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  
Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara en till antalet 

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara en till antalet? 

Ja Nej 
  

Ja  Nej  
    

Ja  Nej  
    

Ja  Nej  
    



 

  

 

 

25. Val av revisorer * 
HSB Riksförbund har utsett Kristian Lyngenberg till revisor. Någon ytterligare revisor 
behöver inte väljas av föreningsstämman om föreningen ska ha en auktoriserad revisor 
enligt förslag, bilaga 6.  

 

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

Ja  Nej  
    

 
 
 

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 2 föreningsgranskare, 
bilaga. 
 
Bifall till valberedningen förslag att valberedningen ska bestå av högst 2 
föreningsgranskare? 

Ja Nej 
  

 

28. Val av föreningsgranskare  
Valberedningen föreslår omval av Hans-Göran Lundgren som föreningsgranskare för en tid 
om 1 år, bilaga 6. 

Bifall till valberedningens förslag att Hans-Göran Lundgren utses som 
föreningsgranskare?  

Ja  Nej  
    

 
Valberedningen föreslår nyval av Inge Hjalmarsson som föreningsgranskare för en tid om 
1 år, bilaga 6. 
  

Bifall till valberedningens förslag att Inge Hjalmarsson utses som föreningsgranskare?  
Ja  Nej  
    

 
29. Fastställande av valberedningsinstruktion  

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



 

  

 

Ja  Nej  
    

 
30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av 
föreningsstämman till ordförande i valberedningen, bilaga. 

Nomineringskommittén föreslår att kommande valberedning ska bestå av högst 3 
ledamöter.  
 
Bifall till Nomineringskommitténs förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 
ledamöter?  
Ja  Nej  
    

 
31.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  

Nomineringskommittén föreslår omval av Leif Andersson som valberedningens ordförande  
för en tid om 2 år, bilaga 6. 

 
Bifall till Nomineringskommitténs förslag att Leif Andersson utses som ordförande i 
valberedningen?  
Ja  Nej  
    

   
Nomineringskommittén föreslår omval av Monica Bertilsson Eriksson som ledamot i 
valberedningen för en tid om 2 år.  
 
Bifall till Nomineringskommitténs förslag att Monica Bertilsson Eriksson utses som 
ledamot i valberedningen?  

Ja  Nej  
    

 
Nomineringskommittén föreslår omval av Stig Nyberg som ledamot i valberedningen för 
en tid om 2 år.  
 
Bifall till Nomineringskommitténs förslag att Stig Nyberg utses som ledamot i 
valberedningen?  

Ja  Nej  
    

 
 

32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 
Valberedningen föreslår att Erik Zetterlund utses som fullmäktige till HSB Riksförbunds 
föreningsstämma 2022. 
 
Bifall till valberedningens förslag?  
Ja  Nej  
    



 

  

 

  
33. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 

anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

34. Föreningsstämmans avslutande* 


	Poströstningsformulär – stämma på distans
	Formulär för POSTRÖStnING
	Nedanstående fullmäktige utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB SÖDERMANLANDS ordinarie föreningsstämma den 12 APRIL 2021.
	Telefonnummer  E-post
	Ort och datum  Namnteckning
	___________________________ ___________________________
	dagordning


