Poströstningsformulär Årsstämma Brf Bygatan 2021-04-29
Lägenhetsnummer ______avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar _____________________________________________________________
underskrifter
Namnförtydligande _______________________________________________________________
Kryssa i val
Ärende

Kryssa i Ja eller Nej.
Inget kryss innebär att
du avstår från att
rösta.

1. Stämmans öppnande
Inget beslut fattas av stämman.
2. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Janurban Modigh till stämmoordförande?

Ja

Nej

4. Fastställande av röstlängd
Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd, inklusive
poströster och fullmakter?

Ja

Nej

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutar stämman att välja Barbara Säbom och Ann-Christin Andersson till att justera
dagens protokoll och även vara rösträknare?

Ja

Nej

7. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?

Ja

Nej

8. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar?

Ja

Nej

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Alla närvarande vid stämman är medlemmar i föreningen förutom av föreningen
inbokad stämmoordförande. Inget beslut fattas av stämman.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fattas av stämman.
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10. Föredragning av revisorns berättelse
Inget beslut fattas av stämman.
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens
förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020?

Ja

Nej

12. Beslut om resultatdisposition
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i
årsredovisningen?

Ja

Nej

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020?

Ja

Nej

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Valberedningens förslag är att styrelsens arvode fortsätter att vara 6 prisbasbelopp
(PBB) för styrelsen. Ersättning till revisor föreslås bli oförändrat 30% av ett
prisbasbelopp (PBB). Ersättningen gäller exklusive resor och traktamenten samt
sociala avgifter i båda fallen.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

17. Beslut om överlämning mellan sittande styrelse och nya styrelsen.
Förslag att sittande styrelse sitter kvar för beredning av dagliga ärenden tills nya
styrelsen har konstituerat sig, dock högst 10 dagar.
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?

Ja

Nej

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslutar stämman att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt bilaga till kallelse
och årsredovisning?

Ja

Nej

Förslag på ersättning till valberedare är oförändrat 1500 kr per valberedare och
år.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisor
suppleanter
Valberedningens förslag är sju ordinarie styrelseledamöter och en suppleant, en
internrevisor med suppleant samt en extern revisionsbyrå.
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt bilaga till kallelse och
årsredovisning?
Om nej, fyll i andra förslag:
Ledamöter: ____________________________________________________
______________________________________________________________
Suppleanter: ___________________________________________________
______________________________________________________________
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Om nej, fyll i andra förslag:
Revisor: ____________________________________________________
Suppleanter: ___________________________________________________
19. Val av valberedning
Beslutar stämman att välja personer till valberedningen enligt bilaga till kallelse och
årsredovisning?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om nej, fyll i andra förslag:
Valberedning: __________________________________________________
______________________________________________________________
20. Revidering av innevarande års driftsbudget, underhåll och investeringar
Förslag på innevarande års driftbudget, underhåll och investeringar enligt bilaga till
kallelse och årsredovisning.
Beslutar stämman att lägga den föredragna budgeten till stämmohandlingarna?
21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende enligt stadgarnas § 35
En motion enligt nedan.
Styrelsens motion
I vår underhållsplan ligger sedan tidigare en plan omfattande renoveringar av trapphus,
portar, branddörrar, källargångar, passersystem med mera. Flera utav systemen har
uppnått sin tekniska livslängd. Som kommunicerat tidigare pågår ett stort arbete med
arkitekter och referensgrupp för att ta fram ett genomarbetat och långsiktigt förslag med
syfte att höja BRF Bygatans gemensamma miljö.
Styrelsen föreslår därför en investering under 2021-2022 inom ramen av budget på ca
12 miljoner kronor.
Omfattning av planerat trapphusrenovering:


Renovering ytskikt i trapphus och källargångar samt belysning med mera



Nytt passersystem



Nya portar, branddörrar och dörrar till tvättstugor.

Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?
23. Stämmans avslutande
Inget beslut fattas av stämman.
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