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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen i HSB brf Fagotten i Lund har vid sitt styrelsemöte den 2/12-2020 beslutat att 
extra föreningsstämma ska genomföras den 20/1-2021 med enbart poströstning utifrån 
Lag (2020:198 och 2020:300) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. 
 

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

Poströsten ska lämnas i föreningens brevlåda på Flöjtvägen 20 senast 18 januari 
2021 kl. 12.00, vilket framgår av kallelsen.  
 

DAGORDNINGEN 
Är bifogad i kallelsen.  

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 

Brf Fagottens extra föreningsstämma den 20 januari 2021  

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ. JA om du stödjer förslaget och NEJ om du är 
mot förslaget. 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. 

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. 
Medlemmar som gemensamt innehar fler bostadsrätter har endast en röst. 
Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

 

Medlemmens namn Lägenhetsnummer Trappuppgång 

 
__________________________ __________________ _______________ 
 

Ort och datum Namnteckning 

__________________ _____________________________ 
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DAGORDNING 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

2. Val av stämmoordförande* 
Lena Erreth har av styrelsen anmälts att vara stämmoordförande. 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 
Stämmoordföranden anmäler Fredrik Wilhelmsson till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd* 
Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden. 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman* 
Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att 
medlemmar och utomstående inte ska ha rätt att närvaro personligen eller genom 
ombud. 

6. Godkännande av dagordning* 
Dagordningen har bifogats kallelsen och avspeglas i denna röstningsblankett. 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet* 
Kenneth Kristoffersson och Rolf Persson har av styrelsen anmälts att vara justerare av 
protokollet. 

8. Val av minst två rösträknare* 
Kenneth Kristoffersson och Rolf Persson har av styrelsen anmälts 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. Eftersom stämman är begärd av 
medlemmar i föreningen ska kallelsen även ske inom två veckor från 1 december när 
begäran inkom till styrelsen dvs. senast 15 december. Kallelsen har skett efter den 9 
december och senast 15 december. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

10. Av medlemmar begärt ärende 

Medlemmar i föreningen har i en skrivelse till styrelsen begärt att en extra 
föreningsstämma ska behandla följande frågor: 

- Redovisning av större ekonomiska handelser sedan senaste arsredovisning som 
påverkar resultat och balansrakning 

- Klargörande information från styrelsen om föreningens kortsiktiga och långsiktiga 
ekonomiska plan. 

- Redovisning av förenings underhållsplan, med investeringskalkyl for kommande 
stambyte och andra större kommande investeringar. 

- Redovisning av anledningen till den 10 % årsavgiftshöjningen och vilka kalkyler som 
ligger till grund for detta 

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman behöver utföras med enbart poströstning. 
Styrelsen har organiserat ett digitalt medlemsmöte den 13 januari för att diskutera 
frågorna. 

Bifall till att ärendet har behandlats? 

Ja Nej 
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11. Av medlemmar inlämnade motioner (rösta ja för bifall till motionen och nej 
för avslag till motionen) 

Motionerna och styrelsens svar delades ut tillsammans med kallelsen och detta formulär 

Bifall till motion 1 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 2 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 3, förslag 1 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 3, förslag 2 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 3, förslag 3 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 4, första förslag (ja för bifall till motionen och nej för avslag till 
motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 4, andra förslag (ja för bifall till motionen och nej för avslag till 
motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 5 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

Bifall till motion 6 (ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej 
  

 

12. Fråga om föreningsstämmans avslutande 

Stämman kan besluta att avsluta eller att fortsätta vid ett senare datum 

Bifall till att avsluta föreningsstämma? 

Ja Nej 
  

 


