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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning  

på BRF Fjällsäterns föreningsstämma den 29 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 markerar du inte något 

svarsalternativ. 

Poströsterna skall vara Kjell Moen/Receptionen tillhanda senast fredagen den 21 maj. 

  

Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, 

om så görs är rösten ogiltig. 

Enligt § 21 i stadgarna har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar andel av 

bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans enbart en röst. 
. 

 

Medlemmens namn  Husnummer/Vecka/or 

 

___________________  ___________________ 

 

Ort och datum  Namnteckning 

__________________  _________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 



   

 

DAGORDNING 

 

Föreningsstämmans öppnande* 

 

1. Val av stämmoordförande* 

Förslag Carina Forsberg. 

2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

Stämmoordföranden anmäler Agneta Lagerquist till protokollförare. 

3. Godkännande av röstlängd* 

Medlem som avgivit giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och 

upptas som deltagande i röstlängden.  

4. 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 

genomföras med enbart poströstning. Beslutet innebär att medlemmar, utöver styrelsen 

inte har rätt att fysiskt närvara. 

5. Godkännande av dagordning* 

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av 

poströstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. En medlem som 

eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är 

föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.  

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet*  

Förslag Fredrick Forell och Jenny Bergius 

 

7. Val av minst två rösträknare* 

Förslag Kjell Moen och Johan Hägglund 

 

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 

senast tre veckor före föreningsstämman. 

Kallelse till föreningsstämman sker genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar 

genom brev med posten eller via e-post, till de medlemmar som aktivt godkänt e-post 

som kallelsemetod. Stadgarna § 17.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 

  

 

 

 

 



   

 

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen finns att hämta på föreningens hemsida. 

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

10. Genomgång av revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen finns att hämta på föreningens hemsida. 

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning.  

Se årsredovisningen.  

Bifall till revisorernas förslag att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda 

balansräkningen att årets resultat balanseras i ny räkning.  

Bifall till förslaget? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 
  



   

 

14. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning  

 

Oförändrade arvoden för år 2021.  

Arvoden för 2020 var 68,700 kronor att fördela inom styrelsen. 

Bifall till ovannämnda förslag gällande arvoden? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

 Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fem 

suppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och två 

suppleanter. Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

Val av styrelse, styrelseledamöter och suppleanter 

 

Valberedningens förslag finns att hämta på föreningens hemsida, www.fjallsatern.se 

Nominerade är: 

Agneta Lagerquist omval till 2023. Bifall? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

Fredrik Forell omval till 2023. Bifall? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

Johan Hägglund fyllnadsval till 2022. Bifall? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

Carina Forsberg nyval till 2023. Bifall? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

Jens Beronius, nyval som suppleant till 2023.Bifall? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 
  



   

 

16. Beslut om antal revisorer och suppleant 

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara två, samt två suppleanter.  

a) Valberedningen föreslår att Bengt Myrberger omväljs till föreningens revisor och att 

Mats Pettersson omväljs till revisorssuppleant till år 2022.  

b) Till föreningens externa revisor föreslås revisorsfirman Deloitte AB. 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

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

Styrelsen föreslår omval av nuvarande valberedning. Fredrik Nyman och Peter Olsson 

med Fredrik som sammankallande till år 2022. 

Bifall? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 

anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

Förslag från styrelsen om nästa års stämma. 

Styrelsen föreslår att stämman för år 2022 hålls i Mora den 14 maj. 

Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 

b) Inga motioner har inkommit 

 

19. Föreningsstämmans avslutande* 


