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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen i HSB brf Fagotten i Lund har vid sitt styrelsemöte 6/5-2021 beslutat att 
ordinarie föreningsstämma ska genomföras 15/6-2021 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 ordinarie föreningsstämman upprättat 
bifogade underlag för poströstning.  

Poströsten ska lämnas i föreningens brevlåda på Flöjtvägen 20 senast 14 juni 2021, 
vilket framgår av kallelsen.  
 

DAGORDNINGEN 
Är bifogad i kallelsen.  

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 

Brf Fagottens ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2021  

Du röstar genom att markera rutan JA, NEJ eller BORDLÄGGNING.  
JA om du stödjer förslaget och NEJ om du är mot förslaget. Med BORDLÄGGNING menas 
"beslut i ärendet ska anstå till en fortsatt föreningsstämma". 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.  
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. Kallelsen har delats ut i brevlådorna till samtliga 
lägenheter före 1 juni. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej Bordläggning
   

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning* 
Information – årsredovisningen har delats ut tillsammans med kallelsen. 

11. Genomgång av revisorernas berättelse* 
Information – revisorernas berättelse har delats ut tillsammans med kallelsen. 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med 
årsredovisningen som är bilagd till kallelsen.  

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej Bordläggning
   

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i 
ny räkning.  

Bifall till förslaget om att föreningens förlust balanseras i ny räkning? 

Ja Nej Bordläggning
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14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorerna har tillstyrkt 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

Ja Nej Bordläggning
   

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda 
som valts av föreningsstämman  

a) Valberedningen föreslår, att den sammanlagda ersättningen till styrelsen skall vara oför-
ändrad, dvs. 4 prisbasbelopp. Styrelsen fördelar ersättningen inbördes. (Ett prisbasbelopp 
2021 = 47 600 kronor). Ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst etc. skall, lik-
som föregående år, styrkas genom intyg om löneavdrag och ev. milersättning. 

Bifall till valberedningens förslag om oförändrade arvoden och principer för ekonomiska 
ersättningar till styrelsen?  

Ja Nej Bordläggning
   

b) Valberedningen föreslår oförändrat arvode och principer för ekonomisk ersättning till 
revisorn (årsarvode = 0,3 prisbasbelopp). 

Bifall till valberedningens förslag om oförändrade arvoden och principer för ekonomisk 
ersättning till revisorn? 

Ja Nej Bordläggning
   

16. Beslut om antal styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie styrelseledamöter  

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie styrelseledamöter? 

Ja Nej Bordläggning
   

17. Val av styrelsens ledamöter 

Valberedningen föreslår att följande personer väljs för perioden 2021 - 2023 

Ingvar Nilsson Flöjtvägen 18A (omval) 
Albert Buzassy Flöjtvägen 2A (nyval) 
Mats Hägerfors Flöjtvägen 16A (nyval) 

Valberedningen föreslår att följande person väljs som fyllnadsval för perioden 2021 - 2022 

Jonas Boström Flöjtvägen 4A (nyval) 

Bifall till valberedningens förslag om att utse personerna ovan till styrelseledamöter? 

Ja Nej Bordläggning
   

18. Presentation av adjungerad HSB-representant* 
HSB Skåne har utsett Karin Westerman som representant. 
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19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
Stadgarna anger att revisorerna till antalet ska vara lägst två och högst tre, samt högst en 
suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund 

a) Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara 2.  

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara 2? 

Ja Nej Bordläggning
   

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses.  

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant ska utses? 

Ja Nej Bordläggning
   

20. Val av revisor/er och suppleant 
a) Valberedningen föreslår att Rolf Persson, Flöjtvägen 22B, utses till revisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Rolf Persson till revisor? 

Ja Nej Bordläggning
   

b) Valberedningen föreslår att Eva-Maria Jansson, Fagottgränden 19A, utses till 
revisorssuppleant 

Bifall till valberednings förslag att utse Eva-Maria Jansson till revisorssuppleant 

Ja Nej Bordläggning
   

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av 
föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. 

Bifall till valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter? 

Ja Nej Bordläggning
   

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
Valberedningen föreslår att följande personer väljs 

Birgitta Edling Flöjtvägen 4A (ordförande) 
Jacob Frey-Skött Fagottgränden 5B 
Maria Rygaard Fagottgränden 21C 

Bifall till valberedningens förslag om att utse personerna ovan till valberedningen samt 
valberedningens ordförande? 

Ja Nej Bordläggning
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23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse föreningens 
fullmäktigeledamöter, ersättare samt ev. övriga representanter till HSB. 

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse föreningens 
fullmäktigeledamöter, ersättare samt ev. övriga representanter till HSB? 

Ja Nej Bordläggning
   

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden som angivits i kallelsen (rösta ja för bifall till 
propositionen/motionen och nej för avslag till propositionen/motionen) 

Styrelsens propositioner, medlemmars motioner samt styrelsens svar till 
motionerna delades ut tillsammans med kallelsen och detta formulär. 

Bifall till proposition 1: Om byggande av cykelställ med tak 
(ja för att bygga ett nytt cykelställ med tak och nej för inte göra det)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till proposition 2: Om fastighetsboxar 
(ja för att installera fastighetsboxar och nej för att inte göra det)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till proposition 3: Om utbyte av trasiga kallmanglar i tvättstugorna 
(ja för att ersätta manglar som går sönder och nej för inte göra det)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 1 och motion 2, förslag 1: angående låsta dörrar 
(ja för bifall till motionerna och nej för avslag till motionerna)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 2, förslag 2: angående att upphöra med saltning inom området 
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

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

Ja Nej Bordläggning
   

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

Ja Nej Bordläggning
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Bifall till motion 3, förslag 3: angående ökad säkerhet, förslag 3:  
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 4: angående bostadsanpassningar 
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 5: angående säkrare datornätverksdrift 
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 6: angående förråd i trapphusen 
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 7: angående inkoppling av radiatorer i förrådsutrymmen i lägenheter 
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

Bifall till motion 8: angående gårdsnamn 
(ja för bifall till motionen och nej för avslag till motionen)? 

Ja Nej Bordläggning
   

25. Föreningsstämmans avslutande* 


