Poströstning till Brf Trågets ordinarie
föreningsstämma den 16 december 2020 kl.
18.00
DAGORDNING
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.
1.

Öppnande*

2.

Val av stämmoordförande

3.

Godkännande av dagordningen

4.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

5.

Val av två (2) justerare tillika rösträknare

6.

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.

Fastställande av röstlängd*

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.

Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande*

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Brf Trågets
föreningsstämma den 16 december 2020.
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.
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 då stadgarna anger 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.

Lägenhetsnummer ______avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar (underskrift) __________________________________________________

Namnförtydligande _______________________________________________________________

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande*
2. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Jennie Brandt, fastighetsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB,
till att vara stämmoordförande?
Ja

▢

Nej

▢

3. Godkännande av dagordning
Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. Beslutar stämman att godkänna dagordningen?
Ja

▢

Nej

▢

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*
Stämmoordföranden anmäler Pia Edfeldt till protokollförare.
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
Beslutar stämman att välja Lena Nyman och Kerstin Holm till att justera dagens protokoll och även
vara rösträknare?
Lena Nyman:
Ja

▢

Nej

▢

Nej

▢

Kerstin Holm:
Ja

▢

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 personlig utdelning av kallelsen den 27 november 2020 samt anslag inom
föreningens fastighet och på hemsida.
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?
Ja

▢

Nej

▢

7. Godkännande av röstlängd*
Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.
8. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen har bifogats kallelsen.
Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

9. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna, se årsredovisningen.
Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som framgår i
årsredovisningen. Revisorn har tillstyrkt förslaget.
Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

11. Beslut om resultatdisposition
Se sida 6 i årsredovisningen.
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Årets resultat
Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar
Summa balanserat resultat

672 957 kr
7 238 406 kr
- 700 000 kr
7 211 363 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:
Av fond för yttre underhåll ianspråktas
att i ny räkning överförs

997 494 kr
8 208 857 kr

Revisorn har tillstyrkt förslaget, se revisionsberättelse i årsredovisningen.
Bifall till styrelsens förslag att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för
styrelsen, se revisionsberättelse i årsredovisningen.
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

13. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att arvodet uppgår till 214 000 kr exklusive sociala avgifter att fördelas av
styrelsen.
Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till ledamöterna?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår att revisorerna arvoderas på löpande räkning.
Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till revisorerna?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår omval på Ulf Elving till styrelseledamot för en tid om två år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Ulf Elving till styrelseledamot för en tid om två år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår omval av Walter Johansson till styrelseledamot för en tid om två år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Walter Johansson till styrelseledamot för en tid om två år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår nyval på Madeleine Källström till styrelseledamot för en tid om två år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Madeleine Källström till styrelseledamot för en tid om två
år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår omval av Dan Wirström till styrelseledamot för en tid om ett år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Dan Wirström till styrelseledamot för en tid om ett år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår nyval på Pia Edfeldt till styrelsesuppleant för en tid om ett år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Pia Edfeldt till styrelsesuppleant för en tid om ett år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår nyval på Jonte From till styrelsesuppleant för en tid om ett år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Jonte From till styrelsesuppleant för en tid om ett år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Valberedningen föreslår nyval på Irene Edling till styrelsesuppleant för en tid om ett år.
Bifall till valberedningens förslag att utse Irene Edling till styrelsesuppleant för en tid om ett år?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

15. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Tomas Ericsson på Borev Revisionsbyrå AB
Bifall till valberedningens förslag att utse Tomas Ericson på Borev Revisionsbyrå AB till revisor?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

16. Val av valberedning
Styrelsens föreslår att Ola Jansson och Gunilla Brandt väljs till ny valberedning.
Styrelsen föreslår att Ola Jansson utses till sammankallande för valberedningen.
Bifall till styrelsens förslag att Ola Jansson utses till valberedningens ordförande?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

Styrelsen föreslår att Gunilla Brandt utses till ledamot i valberedningen.
Bifall till styrelsens förslag att utse Gunilla Brandt till ledamot i valberedningen?
Ja

▢

Nej

▢

Anstå till fortsatt stämma

▢

17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden
Det saknas inkomna motioner och propositioner att behandla vid dagens stämma.
18. Föreningsstämmans avslutande*

