Poströstningsformulär till årsstämma 25 augusti 2020
Poströstningen ska vara styrelsen tillhanda senast 24 augusti.
Vid stämman deltar endast ordföranden, sekreteraren, styrelsen och valberedningen.

Lägenhetsnummer (sex siffror inkl. gatunr) …

5…………...………………………………. avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar (texta) ……………………………………………………………………………………………………………….
Underskrift ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ärende

1. Öppnande
Inget beslut fattas av stämman.
2. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Mats Frosteman till
stämmoordförande?
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3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.
4. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?

Kryssa för ett svar för varje punkt.
Inget kryss innebär att du avstår
från att rösta.
Två kryss gör rösten ogiltig.
Kryssa för Bordlägg om du inte vill
att stämman ska ta beslut om
frågan just nu.

///////////////////
Ja

Nej

///////////////////
Ja

Nej

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutar stämman att välja Bill Karlén och Lars Norberg till att
justera dagens protokoll och även vara rösträknare?

Ja

Nej

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens
stadgar?

Ja

Nej

7. Fastställande av röstlängd
Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av
samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?

Ja

Nej

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fattas av stämman.

///////////////////

9. Föredragning av revisorns berättelse
Inget beslut fattas av stämman.

///////////////////

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Bilaga 1
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2019?

Ja

Nej

Bordlägg

11. Beslut om resultatdisposition
Bilaga 1
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition i årsredovisningen?

Ja

Nej

Bordlägg

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019?

Ja

Nej

Bordlägg

13. Beslut om arvoden åt revisorer för nästkommande
verksamhetsår.
Beslutar stämman att arvodet till revisorn för kommande
verksamhetsår debiteras på löpande räkning?

Ja

Nej

Bordlägg

14. Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande
verksamhetsår.
Bilaga 2 och bilaga 3. Välj endast ett av förslagen.
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Förslag 1: Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska
vara oförändrat, 150 000 kr totalt per år.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden enligt bilaga 2?
Förslag 2: Styrelsen föreslår att arvodet ska vara 160 000 kr
totalt per år eftersom flera nya arbetsuppgifter har tillkommit
sedan stämman 2019.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden enligt bilaga 3?

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju
ledamöter med högst tre suppleanter.
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Bilaga 2
Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt
valberedningens förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Om nej, fyll i andra förslag:
Ledamöter:
____________________________________________________
____________________________________________________
Suppleanter: _________________________________________
____________________________________________________
17. Val av revisor
Bilaga 2
Följande person är föreslagen att väljas som revisor:
Katrine Elbra, KPMG.
Beslutar stämman att välja den personen som revisor?
Om nej, fyll i andra förslag:
Revisor:
____________________________________________________
Suppleanter:
____________________________________________________
18. Val av valberedning
Följande person är föreslagna att ingå i valberedningen:
Lars Norberg.
Beslutar stämman att välja den föreslagna personen till
valberedningen?
Om nej, fyll i andra förslag:
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Valberedning:
____________________________________________________
____________________________________________________

19. Beslut om arvode till valberedningen
Bilaga 2. Välj endast ett av förslagen.
Förslag 1: Valberedningen föreslår att arvodet till sammankallande i valberedningen ska sänkas och utgå med 2 000 kr per
år istället för nuvarande 3 000 kr per år, och att arvode till
övriga i valberedningen ska utgå med 1 500 kr per person och
år istället för nuvarande 2 500 kr per år och person.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden enligt
valberedningens förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

Förslag 2: Styrelsen föreslår att arvodet till valberedningen ska
vara oförändrat dvs. 3 000 kr per år för sammankallande och
2 500 kr per år och person för övriga enligt stämmobeslut 2019.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden enligt styrelsens
förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

20. Behandling av propositioner och motioner
Styrelsens och medlemmarnas inskickade förslag.
Se nedan, samt även bilagor
20 a) Proposition från styrelsen
Bilaga 4a och 4b.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att de uppdaterade och
förtydligade ordningsreglerna ska gälla.
Beslutar stämman i enlighet med förslaget från styrelsen?
20 b) Motion om att göra om förvaltningskontoret till
föreningslokal
Bilaga 5a och 5b. Välj endast ett av förslagen.
Förslag 1: Motionären Bill Karlén föreslår att föreningens
förvaltningskontor även ska fungera som en förenings- och
festlokal som medlemmarna kan boka.
Beslutar stämman i enlighet med förslaget i motionen (5a)?
Förslag 2: Styrelsen föreslår att man först undersöker hur stort
intresset hos medlemmarna är för en föreningslokal, och hur
en sådan i så fall skulle kunna utformas.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag (5b)?
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21. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman.

///////////////////

