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Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på 
HSB brf Uttern nr 284 i Nacka föreningsstämma den 26 Maj 2021 

 
Du röstar genom att markera rutan [Ja] eller [Nej] om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att 
rösta under någon punkt markera [avstå]. 
Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig. 
Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att: 
• Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans 1 röst.  
• Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen 1 röst.  
• Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

 
Medlemmens namn 
 

 Lägenhetsnummer 

   
 
Nacka den …….. april 2020  

 Namnteckning 
 
 

 

Dagordning enligt stadgarnas §17 och kallelsen till föreningsstämman: Ja Nej avstår 

§ 1. Föreningsstämmans öppnande 

§ 2. Val av stämmoordförande 
Styrelsen förslag Fred Åkesson, HSB. 

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

§ 4. Upprättande av röstlängd 

§ 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

§ 6. Val av minst två rösträknare 

§ 7. Godkännande av dagordning 
Den dagordning som skickats ut med kallelsen. 

   

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Senast 2 veckor före och tidigas 6 veckor före stämman. Kallelsen anslogs den 13 
april 

   

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
Beslut att lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarn. 

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse 
 Beslut att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarn. 

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Bifalla revisorernas yrkande att fastställa resultaträkningen till 663 581 kr  och 
balansräkningen till 186 041 078 kr. 

   

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

Bifalla revisorernas yrkande att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition 
att balansera 10 011 545 kr i ny räkning. 

   

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Bifalla revisorernas yrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

   

§ 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra 
förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

Bifall till valberedningens förslag. 
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Dagordning enligt stadgarnas §17 och kallelsen till föreningsstämman: Ja Nej avstår 

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Bifall till valberedningens förslag? 

   

§ 16. Val av styrelsens ordförande  
Bifall till valberedningens förslag? 

   

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Bifall till valberedningens förslag? 

   

§ 18. Presentation av HSB-ledamot 

§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
Bifall till valberedningens förslag? 

   

§ 20. Val av revisor/er och suppleant 
Bifall till valberedningens förslag? 

   

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Föreslaget högst 3 ledamöter? 

   

§ 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
Till valberedning välja: Eva Jernberg (ordförande), Elisabeth Chuck och Tina 
Danielsson. 

   

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

Bifall till att frågan överlåts till styrelsen? 

   

§ 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 

23 a) Motionen ang HSB-koden.  
Bifalla styrelsen yrkande att avslå ärendet (JA) bifalla ärendet (NEJ) 

   

23 b) Motion ang P-plats.  
Bifalla styrelsen yrkande att avslå ärendet (JA) bifalla ärendet (NEJ) 

   

§ 25. Föreningsstämmans avslutande 
 

Denna poströst skall: 
1. Vara inlämnad i styrelsens brevlåda (östra sidan Trillans väg 2 – styrelserummet) senast kl. 12.00 den 

21 maj 2021 
2. Poströsten skall var underskriven av röstberättigad medlem och alla sidorna skall vara signerade 

Styrelsen tackar för att du medverkat vid stämman detta annorlunda år. 
 

Styrelsen  
HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka 


