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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR HSB:s i 

Solna Bostadsrättsförening Räven 

Tisdagen den 8 juni 2021 
 

Medlemmarna i HSB:s i Solnas Bostadsrättsförening Räven kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma onsdagen den 8:e juni 2019 via poströstning. 
På grund av situationen med Covid-19 har styrelsen undersökt olika sätt att hålla stämman 
och sedan med stöd av lag (2020:198) beslutat att genomföra vår ordinarie årsstämma med 
enbart poströstning där utomstående inte ska ha rätt att närvara. Detta beslut är grundat på 
att vi, trots att allt fler blir vaccinerade ändå inte kan räkna med att alla som vill deltaga på en 
fysisk stämma kan det.  

Vi har fått in många (8st) motioner till årets stämma. Vi tror att alla motioner mår bra av att 
diskuteras öppet mellan medlemmarna och vi vet efter våra extrastämmor att formatet med 
poströstning är svårt för att hantera motioner och andra sakfrågor. Vi ser också en ljusning i 
att allt fler blir vaccinerade och att Sveriges vaccinationsplan pekar mot att de flesta ska kunna 
vara vaccinerade efter sommaren. Därför har styrelsen beslutat att kalla till en fysisk 
extrastämma i höst på vilken motionerna från den ordinarie stämman behandlas. 

Frågor kan ställas skriftligen till styrelsen och ska då ha inkommit senast den 29 maj (10 

dagar före stämman) antingen via epost info@brfraven.se eller i föreningens brevlåda 

Illerstigen 4 kv. Svar på dessa frågor kommer senast den 3:e juni (5 dagar före stämman) 

att: 

• skickas till den medlem som ställde frågan 

• publiceras på föreningens webbplats   

• anslås på portarnas anslagstavlor  

Poströsningsformulär kommer delas ut i brevlådorna samt publiceras på www.brfraven.se 

fredagen den 28:e maj (11 dagar före stämman). Poströsten ska ha inkommit till föreningen 

senast, 23:59 den 7:e juni 2021 (den sista helgfria vardagen närmast före stämman).  

Solna 19:e maj 2021; Styrelsen i Brf Räven 

 
§ 18 RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE (Ett utdrag ur föreningens stadgar) 
På föreningsstämma har varje medlem en röst. 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. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen 
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst 
ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en 
medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde. 
 
Tillägg på grund av Covid-19: 
Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har tillfälliga regler införts som berör vår årsstämma. 
Dessa tillfälliga innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening bland annat kan tillåta att ett 
ombud får företräda fler än en medlem. Reglerna följer av 6 § i lagen och gäller 15 april 2020 
till och med 31 december 2021 eftersom den blivit förlängd. Styrelsen har med stöd av denna 
lag beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående 
inte ska ha rätt att närvara.  

mailto:info@brfraven.se
http://www.brfraven.se/


DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2020 

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2020 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av 

föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

18. Presentation av HSB-ledamot 

19. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter 

20. Val av revisor/er och revisorssuppleant 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

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

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 

24. Övriga anmälda ärenden och motioner till stämman 

25. Föreningsstämmans avslutande 

 

Bilagor: 

• Årsredovisning  

• Revisionsberättelse 

• Valberedningens förslag 





































 

 

 

 

HSB’s Brf Räven, Solna  

Valberedningens förslag till föreningsstämman den 8 Juni 2021 
 

 

 

Valberedningens förslag till antal ledamöter och suppleanter 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen skall ha oförändrat antal ledamöter och suppleanter.  

 

 

 

Valberedningens förslag till val av styrelse 

 

Styrelseledamöter: 

Lukas Bergliden   Illerstigen 32  Omval 2 år 

Antonio Cerrato    Illerstigen 22  Omval 2 år 

Leny Heller    Illerstigen 14  Nyval 2 år 

 

Från föreningsstämman 2020 kvarstår:  

Mikael Kullberg    Illerstigen 24  Kvarstår 1 år 

Lena Öhman    Illerstigen 14  Kvarstår 1 år 

Tobias Fink    Illerstigen 6  Kvarstår 1 år 

 

Styrelsesuppleanter: 

Brit Rönnbäck    Illerstigen 14  Omval 1 år 

Annie Inman    Illerstigen 8  Nyval 1 år 

 

 

 

Valberedningens förslag till val av revisorer 

 

Revisor: 

Rui Sun.    Illerstigen 8  Omval 1 år 

 

Revisorssuppleant: 

Göran Lilja    Illerstigen 12  Omval 1 år 

 



 

 

Valberedningens förslag för arvoden till styrelse och revisor 

 

Valberedningen förslag innebär en justering av arvodesnivån (höjning) och att den indexregleras 

med inkomstbasbeloppet istället för som tidigare med prisbasbeloppet. 

 

Syftet med förslaget är att öka ersättningsnivån till jämförbar nivå med andra föreningar.  

Brf Rävens arvodesnivå har varit förhållandevis låg jämfört med andra föreningar, samtidigt som 

styrelsen har haft ett större engagemang än genomsnittet. 

Förslaget innebär en höjning av total ersättningsnivå för styrelse och föreningsvald revisor från 

146tkr till 174tkr. 

 

Bytet av index till inkomstbasbeloppet är en rekommendation från HSB där många föreningar 

använder detta index. Indexet har haft en mer gynnsam utveckling jämfört med prisbasbeloppet. 

 

Även föreningsvald revisors arvode kopplas till inkomstbasbeloppet. 

 

 

 

Arvodesförslag till styrelse och revisor 

 

Arvode knutet till inkomstbasbeloppet* enligt följande: 

1. Styrelsens fasta arvode uppgående till 100 % av inkomstbasbeloppet (tidigare 120% av 

prisbasbeloppet) att fördelas inom styrelsen. 

2. Mötesarvodet uppgående till 1% av inkomstbasbeloppet (tidigare 1 % av prisbasbeloppet) 

per möte till närvarande styrelseledamot och styrelsesuppleant. 

3. Styrelsen kan därutöver besluta om att rörligt arvode ska utgå till styrelseledamot eller 

styrelsesuppleant för vilken styrelseuppdraget under året har utvidgats utöver ordinarie 

styrelseuppdrag. Sådant rörligt arvode kan totalt för samtliga styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter uppgå till ett sammanlagt belopp om högst 50 % av inkomstbasbeloppet 

(tidigare 80% av prisbasbeloppet). 

 

 

Revisorsarvode uppgående till 10 % av inkomstbasbeloppet (tidigare 12% av prisbasbeloppet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

Valberedningen, Bergshamra 30 april 2021 

Andreas Wieser, Marcus Grimfors, Charlotte Arvidsson, Jean-Marie Pizarro. 

 

 

 

’) inkomstbasbeloppet 2021 är 68 200 kr och prisbasbeloppet 47 600 kr    

  


