FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING till Föreningsstämma Brf Backsippan org nr

769630-6195, 2021-05-27, REV B s 3
DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande*

2. Val av stämmoordförande
Styrelsen föreslår: Eva Marby till stämmoordförande
Bifall till styrelsens förslag att utse Eva Marby till stämmoordförande
JA

NEJ

3. Anmälan till stämmoordförandes val av protokollförare*

4. Godkännande av röstlängd*
Information -Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuell närvarande medlemmar,
ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden

5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår stämman att utse Sten Blomgren och Daniel Eliasson till justerare av
protokollet.
Bifall till styrelsens förslag att utse Sten Blomggren och Daniel Eliasson till justerare?
JA

NEJ

6. 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 till årsstämma genom att kallelse har delats ut till samtliga medlemmar
den 12 maj 2021.
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?
JA

NEJ
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7. Fastställande av dagordning
Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.
Bifall till styrelsens förslag till dagordning?
JA

NEJ

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

9. Genomgång av revisorernas berättelse*

10.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med den utdelade
årsredovisningen.
Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?
JA

NEJ

11.Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår med anledning av föreningens resultat enligt fastställda balansräkningen att
resultatet balanseras i ny räkning, enligt årsredovisningen.
Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda
balansräkningen att resultatet balanseras i ny räkning?
JA

NEJ

12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för
styrelsen.
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?
JA

NEJ
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13.Beslut om styrelsearvoden
a) Valberedningen föreslår:
att arvodet till styrelsen sätts till 40 000 kr exklusive sociala avgifter för inbördes fördelning.
Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till styrelsens ledamöter?
JA

NEJ

b) Valberedningen föreslår Revisorns arvode enligt räkning.
Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till revisorn?
JA

NEJ

c) Styrelsen föreslår 1500 kr exklusive sociala avgifter som arvode till valberedningen.
Bifall till Styrelsens förslag gällande arvode till valberedning?
JA

NEJ

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter
a) Valberedningen föreslår Niklas Lundqvist, Albert Mörk och Jerry Holmberg till
styrelseledamöter om två år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Niklas Lundqvist, Albert Mörk, Jerry Holmberg till
styrelseledamöter om två år?
JA

NEJ

b) Valberedningen föreslår Sten Blomgren till ordförande, Greger Hansson, Greger Jonasson och
Haris Kadic till styrelseledamöter för en tid om 1 år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Sten Blomgren till ordförande, Greger Hansson,
Greger Jonasson och Haris Kadic till styrelseledamöter för en tid om ett år?
JA

NEJ

c) Valberedningen föreslår Katarina Axhill till suppleant för en tid om ett år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Katarina Axhill till suppleant för en tid om ett år?
JA

NEJ
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15.Val av revisor
a) Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB utses till revisor.
Bifall till valberedningens förslag att utse Ernst & Young till revisor?
JA

NEJ

16.Val av valberedning
Styrelsen föreslår att Daniel Eliasson utses till valberedningens ordförande
Bifall till Styrelsens förslag att Daniel Eliasson utses till valberedningens ordförande?
JA

NEJ

17.Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som
har angivits i kallelsen*
Inga frågor eller ärenden finns anmälda.

Denna poströst är avgiven av:

Namn: ……………………………………………………………… Namnförtydligande. ………………………………………….

Lgh nr: …………………………………………………………………. Adress: ………………………………………………………….
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