
     

 

Brf Räven i Solna 
Formulär för poströstning ordinarie föreningsstämma 2021 
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB brf Räven i 

Solna ordinarie föreningsstämma den 2021-06-08. 

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.  

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
 

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är 

rösten ogiltig. 

Observera att poströstningsformuläret måste ha kommit in till vår brevlåda på  
Illerstigen 4 kv senast klockan 23:59 måndagen 2021-06-07 eller som ett mail till 
info@brfraven.se med poströstningsformuläret inskannat. 

Markera på nästa sida med ett X i den ruta som du vill rösta. 

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, enligt stadgarna gäller 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 

 

 

 

___________________     ___________________ 

 

Ort och datum       Namnteckning 

 

__________________     _________________ 

• Fyll i uppgifterna på denna sida 

• Röstningen genomförs på följande sidor 

• Lämna sedan hela detta formulär i föreningens 

brevlåda eller via mail senast kl 23:59 2021-06-07  



   

 

Dagordning 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till 

bostadsrättsföreningen senast den 7 juni 2021 kl 23:59. 

2. Val av stämmoordförande* 

Charlotte Arvidsson kommer vara stämmoordförande.  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

Stämmoordföranden anmäler Lukas Bergliden till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd* 

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.  

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma* 

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.  

6. Godkännande av dagordning* 

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. 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.  

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

Anders Friberg Illerstigen 24 och Mattias Magnusson Illerstigen 22 kommer att justera 

protokollet. 

8. Val av minst två rösträknare* 

Anders Friberg Illerstigen 24 och Mattias Magnusson Illerstigen 22 kommer 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. 

Styrelsen har kallat genom utdelad kallelse i samtliga medlemmars brevlådor den 21:a 

maj samt på föreningens hemsida. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Rösta här 
Ja Nej 

  

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2020  

Årsredovisningen jämte resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse har 
bifogats kallelsen.  
Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   



   

 

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2020 

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen.  

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till 
handlingarna? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning 
Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens 
förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

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

fastställda balansräkningen 

Styrelsens förslag är att föreningens ansamlade resultat -49 481 602kr samt årets 

vinst 1 656 469kr disponeras så att till yttre reparationsfond överföres 1 300 000 kr, i 

anspråkstagande av yttre reparationsfond 0kr och i ny räkning överföres 

-49 125 133 kr.  

Bifall till styrelsens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

 

  



   

 

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

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som 

valts av föreningsstämman 

Valberedningen har föreslagit förändrade arvoden samt att arvodena indexregleras 

mot inkomstbasbeloppet i stället för prisbasbeloppet (se bilaga Valberedningens 

förslag).  

Bifall till valberedningens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen har föreslaget ett oförändrat antal ledamöter och suppleanter, dvs 7st 
ordinarie ledamöter och 2st suppleanter, en av de ordinarie ledamöterna utses av 
HSB Stockholm.  
 
Bifall till valberedningens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Obs: När det gäller val är det inte möjligt att rösta ja till ett förslag och anstå till 

fortsatt stämma under ett annat förslag. Om du gör så blir din röst ogiltig. 

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 

Bifall till valberedningens förslag gällande styrelseledamöter? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

 
  



   

 

Styrelsesuppleanter: 

 Brit Rönnbäck    Illerstigen 14  Omval 1 år 

Annie Inman    Illerstigen 8  Nyval 1 år 

Bifall till valberedningens förslag gällande styrelsesuppleanter? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

18. Presentation av HSB-ledamot* 

Susanne Brunner kommer fortsatt vara föreningens HSB-ledamot. 

19. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningen har föreslagit att föreningen förutom sin externa revisor ska ha en 

föreningsvald revisor samt en revisorssuppleant. 

Bifall till valberedningens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

20. Val av revisor/er och revisorssuppleant 

Valberedningens förslag till val av revisorer 

Revisor: Rui Sun.    Illerstigen 8  Omval 1 år 

Bifall till valberedningens förslag att utse Rui Sun till revisor? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

Revisorssuppleant: Göran Lilja   Illerstigen 12  Omval 1 år 

Bifall till valberedningens förslag att utse Göran Lilja till revisorssuppleant? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Styrelsen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen ska vara oförändrat. 

Bifall till styrelsens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

  



   

 

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

Styrelsen föreslår att stämman ger förnyat förtroende till sittande valberedning 

bestående av Charlotte Arvidsson, Andreas Wieser, Marcus Grimfors och Jeanne-

Marie Pizarro Barreda samt att Andreas Wieser utses till valberedningens 

ordförande/sammankallande. 

Bifall till styrelsens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

 

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

HSB 

Valberedningen har föreslagit att ge styrelsen i uppdrag att inom sig själv välja 

representanter till HSB.  

Bifall till valberedningens förslag? 

Rösta här 
Ja Nej Anstå till fortsatt 

stämma 

   

 

24. Övriga anmälda ärenden och motioner till stämman* 

Det har inkommit många (8st) motioner till årets stämma. Styrelsen 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. Styrelsen 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. 

 

25. Föreningsstämmans avslutande* 


