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I NEDANSTÅENDE FORMULÄR HAR JAG ANGIVIT HUR JAG ÖNSKAR 

RÖSTA VID FÖRENINGSSTÄMMAN I BRF BOKLOK KOLONIN                     

DEN 14 JUNI 2020. 

 

Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Ort och datum: 

Medlemmens underskrift: 

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  
* inte föremål för poströstning 

DAGORDNING 
 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

 

2. Godkännande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 
Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 
 

Ja Nej 

 
 

 

3. Val av stämmoordförande 
Valberedningen föreslår Elisabeth Kalderén till stämmoordförande  

Bifall till valberedningens förslag att utse Elisabeth Kalderén till stämmoordförande? 

Ja Nej 
 
 

 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 
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5. Val av två justerare tillika rösträknare                                                          

Styrelsen föreslår stämman att utse Ida Falk till justerare av protokollet tillika 
rösträknare. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Ida Falk till justerare tillika rösträknare? 

Ja Nej 
 
 
 

 

Styrelsen föreslår stämman att utse Pär Engholm till justerare av protokollet tillika 
rösträknare. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Pär Engholm till justerare tillika rösträknare? 

Ja Nej 
  

 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 
senast två veckor före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom kallelse i medlemmarnas brevlådor den 29 maj 2020 och 
därutöver publicerats på föreningens hemsida samma datum.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

 

7. Fastställande av röstlängd* 

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella 
närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst 
kommer att ingå i röstlängden. 

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning* 

9. Föredragning av revisorns berättelse* 
 

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med 
bilaga 1.  

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej 
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11. Beslut resultatdisposition                                                                                
Styrelsen föreslår att föreningens resultat överförs i ny räkning enligt den fastställda 
resultaträkningen.  

Bifall till förslaget avseende resultatdisposition? 

Ja Nej 
  

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? 

Ja Nej 
  

 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår   
Valberedningen föreslår ett prisbasbelopp som arvode för styrelsens ledamöter. 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till styrelsens ledamöter? 

Ja Nej 
 
 

 

 
Valberedningen föreslår att arvode till revisorer utgår enligt bok- och räkning. 

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för ekonomiska 
ersättningar till revisorer? 

Ja Nej 
  

 
14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter med 
högst fyra suppleanter.  

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.  

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter? 

 

Ja Nej 
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Valberedningen föreslår att antalet suppleanter för styrelseledamöter ska vara 4. 

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara 4? 

Ja Nej 
  

 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

       Valberedningen föreslår att Anne-Lie Lindgren utses till styrelseledamot för en tid om 1 
år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Anne-Lie Lindgren till styrelseledamot för en 
tid om 1 år? 

Ja Nej 
  

       Valberedningen föreslår att Markus Olofsson utses till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Markus Olofsson till styrelseledamot för en tid 
om 1 år? 

Ja Nej 
  

       Valberedningen föreslår att Madelaine Carlander utses till styrelseledamot för en tid om 1 
år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Madelaine Carlander till styrelseledamot för en 
tid om 1 år? 

Ja Nej 
  

      Valberedningen föreslår att Peter Lindahl utses till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Peter Lindahl till styrelseledamot för en tid om 
1 år? 

Ja Nej 
  

        

Valberedningen föreslår att Pernilla Fransson utses till styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Pernilla Fransson till styrelseledamot för en tid 
om 1 år? 

Ja Nej 
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       Valberedningen föreslår att Niklas Henriksson utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 
år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Niklas Henriksson till styrelsesuppleant för en 
tid om 1 år? 

Ja Nej 
  

Valberedningen föreslår att Stefan Fredriksson utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 
år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Stefan Fredriksson till styrelsesuppleant för en 
tid om 1 år? 

Ja Nej 
  

  

Valberedningen föreslår att Fredrik Löfstrand utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 
år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Fredrik Löfstrand till styrelsesuppleant för en 
tid om 1 år? 

Ja Nej 
  

  

Valberedningen föreslår att Jesper Stjernström utses till styrelsesuppleant för en tid om 1 
år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Jesper Stjernström till styrelsesuppleant för en 
tid om 1 år? 

Ja Nej 
  

  

16. Val av revisorer och revisorssuppleant tiden fram till och med nästa 
ordinarie föreningsstämma 

Valberedningen föreslår att KPMG utses till revisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse KPMG till revisor? 

Ja Nej 
  

    

  Valberedningen föreslår att KPMG utses till revisorssuppleant 
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   Bifall till valberednings förslag att utse KPMG till revisorssuppleant? 

Ja Nej 
  

 

17. Val av valberedning för tiden fram till och med nästa ordinarie 
föreningsstämma 

Valberedningen har ingen kandidat till valberedningen.  

På raden nedan har du som medlem möjlighet att föreslå kandidat till valberedningen. 

 

Jag föreslår___________________________________________ som ledamot i 
valberedningen. 

 
18. Motion  

Medlem har inkommit med motion angående att föreningen aktivt ska kontrollera vilka 
fördelar och nackdelar föreningen kan få genom att satsa på solenergi, se motionen, bilaga 
3 till kallelsen. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 

Bifall till styrelsens förslag att bifalla motionen? 

Ja Nej 
  

 

19. Föreningsstämmans avslutande* 

 

 

 


