
 

 

 

 

Kallelse och underlag inför poströstning till Brf Bryggan 
ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2021. 

Ordinarie föreningsstämma i Brf Bryggan kommer att hållas genom poströstning den 24 maj 2021 kl. 
18.00. 

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt 
att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras. Det finns därför 
starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som 

möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som 
medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. 
Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2021. 

Styrelsen i Brf Bryggan har vid styrelsemöte, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie 
föreningsstämma den 24 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för 
smittspridning av Covid-19. 

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag 
för poströstning. 

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast den 21 maj 2021, vilket är den sista helgfria 
vardagen före stämman. Denna ska lämnas i föreningens brevlåda på Dockgatan 15, alternativt 
scannas till styrelsens mail, styrelsen@brfbryggan.com. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, 
räknas den senast daterade rösten. 

Gällande styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till 
föreningen senast 10 dagar före stämman. 

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att: 

o Hållas tillgängligt hos föreningen  

o Skickas till den medlem som ställt frågan 

o Publiceras på föreningens webbplats 

 
Vid en föreningsstämma som genomförs med enbart poströstning, har medlemmarna rätt att rösta 
om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till fortsatt stämma och därmed 
behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast 
poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det 
eller om minst en tiondel av samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det. Om ett sådant 

beslut fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning eller beslut om ansvarsfrihet, måste en 
fortsatt föreningsstämma då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Medlemmar 
som angivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

DAGORDNING 
 

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

 
 

1. Stämmans öppnande* 

2. Val av stämmoordförande* 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

4. Fastställande av röstlängd* 

5. Val av två justerare samt rösträknare* 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Godkännande av dagordningen* 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Beslut om arvode åt styrelse, valberedning, medlemsrevisor, suppleant till medlemsrevisor, 

revisor samt andra ekonomiska ersättningar för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av antal ledamöter och suppleanter som ska väljas 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av medlemsrevisor/-revisorer 

17. Val av valberedning 

18. Avslutande* 

 

 

  



 

 

 

 

 

Anslutning till den digitala stämman 

Ni som har Zoom-appen installerad på er dator/platta/mobil kan välja att ansluta er antingen genom 
att klicka på länken nedan eller att logga in med ID-nummer och kod nedan. Övriga använder länken. 

Länk till stämman: 

Karin Senneby is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Årsstämma Brf. Bryggan 

Time: May 24, 2021 05:30 PM Stockholm 

 

Join Zoom Meeting  

https://tinyurl.com/Bryggan-210524 

(https://us05web.zoom.us/j/89068483806?pwd=cE44R2lUOVlJTC9mOWt5bEdlK1Z1QT09) 

 

Meeting ID: 890 6848 3806 

Passcode: AbCQ0d 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

POSTRÖST 
 

Till BRF Bryggans föreningsstämma den 24 maj 2021 
 
 
 

Styrelsen i Brf Bryggan har vid styrelsemöte beslutat att den ordinarie föreningsstämman år 2021 
enbart ska ske genom poströstning. För att göra din röst hörd måste du därför fylla i följande formulär 
för poströst och avge den enligt anvisningar nedan. 

 

 

Förutsättningar för poströstning 
o Senast den 21 maj ska poströsten finnas i föreningens brevlåda på Dockgatan 15, alternativt 

på styrelsens mail, styrelsen@brfbryggan.com.. 

o Medlemmar som angivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid 

föreningsstämman. 

o Punkter som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

 
Vid val av funktioner inom stämman och föreningen finns mer än ett valbart alternativ. Det alternativ 
som får flest röster kommer att gå igenom. I övriga frågor krävs minst hälften av rösterna för att 
alternativet ska gå igenom. Det finns därför endast ett val att rösta ja eller nej till per 
proposition/motion. Det är inte tillåtet att lägga till svarsalternativ utöver de som anges nedan. Om så 
sker kommer det att betraktas som att du lagt ner din röst i den aktuella frågan. 

 

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, stadgarna anger att:  
Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.  

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. 

 

 

Beslut kan skjutas upp till senare tillfälle 
Då föreningsstämman enbart genomförs via poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något 
eller några ärenden ska anstå till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som 
medlemmarna har rätt att närvara på. 

 
Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. 
Om ett sådant beslut fattas gällande fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition 
eller ansvarsfrihet, så måste en fortsatt föreningsstämma hållas tidigast fyra veckor och senast åtta 
veckor därefter. 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
Vänligen fyll i nedanstående rutor så att en röstlängd kan upprättas. 

 

Lägenhetsnummer  

Namn (textat) 
 

 

 

DAGORDNING 
Du röstar genom att markera 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 inget svarsalternativ. 
Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten 
ogiltig. 
 

1. Stämmans öppnande* 

Inget beslut fattas av stämman. 

 
2. Val av stämmoordförande* 

I enlighet med styrelsens förslag kommer Oskar Ståhl, Bredablick Förvaltning, att vara 

stämmoordförande. 

 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

Till protokollförare har stämmoordföranden valt Petra Roth. Inget beslut fattas av stämman. 
 

4. Fastställande av röstlängd* 

Medlem som angivit giltig poströst upptas i röstlängden. 
 

5. Val av två justerare samt rösträknare* 
I enlighet med styrelsens förslag kommer Håkan Elfgren och Göran Douglé att vara justerare tillika 

rösträknare. 

 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 
senast fyra veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att varje 
bostadsrättslägenhet har fått kallelse samt formulär och instruktion för poströstning. 
 
Bifall till att kallelse skett i behörig ordning?  

JA NEJ 

  

 
7. Godkännande av dagordningen* 

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som har synpunkter på en punkt i 

dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till 

fortsatt stämma. 

 
 
 



 

 

 

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen har delats ut till varje bostadsrättslägenhet 

 
Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?   

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
9. Föredragning av revisorns berättelse 

Revisionsberättelsen har bifogats årsredovisningen. 
 

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna? 
JA NEJ ANSTÅ 

   

 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

Styrelsens förslag till resultaträkning för tiden 2020-01-01-2020-12-31 och balansräkning per 
2020-12-31 framgår av årsredovisningen 

 
Bifall till att fastställa resultat- och balansräkning? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
11. Beslut om resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att föreningens resultat behandlas enligt förslag på sidan 4 i 
årsredovisningen. Årets resultat –(minus) 887 868 kr och balanserat resultat –(minus) 10 846 
450, tillsammans –(minus) 12 768 650 balanseras i ny räkning. 
 
Bifall till styrelsens förslag till resultatdisposition? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
12. Beslut om ansvarsfrihet för nuvarande styrelse  

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020, se 
revisionsberättelsen s. 16, 17. 
 
OBSERVERA, att styrelsens ledamöter inte får rösta på sig själva. 
 
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
13. Beslut om arvode åt styrelse för nästkommande verksamhetsår 

 
Styrelse 

Valberedningen föreslår ett fast arvode på 101 000 (exkl sociala avgifter att fritt fördela inom 
styrelsen. 

 
Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till styrelsen? 

JA NEJ ANSTÅ 

   



 

 

 

 

14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår att 5 ledamöter och 2 suppleanter ska väljas. 

 
Bifall till valberedningens förslag gällande 5 ledamöter och 2 suppleanter? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Östen Tordenmalm har 1 år kvar på sin mandatperiod. Valberedningen föreslår omval av 
ledamöterna Petra Roth och Mike Josefsson, båda på 1 år samt nyval på Gustaf Trotzig och 
Karin Hallgren Sennerby på 2 år. Valberedningen föreslår vidare att Anette Andersson och 
Tommy Koronen utses som suppleant på 1 år. 
 
Bifall till valberedningens förslag att utse Petra Roth till styrelseledamot för 1 år? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 

Bifall till valberedningens förslag att utse Mike Josefsson till styrelseledamot för 1 år? 
JA NEJ ANSTÅ 

   

 
Bifall till valberedningens förslag att utse Gustaf Trotzig till styrelseledamot för 2 år? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
Bifall till valberedningens förslag att Karin Hallgren Sennerby till styrelseledamot för 2 år? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
Bifall till valberedningens förslag att Anette Andersson till styrelsesuppleant för 1 år? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
Bifall till valberedningens förslag att Tommy Koronen till styrelsesuppleant för 1 år? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
16. Val av revisor 

 

Som extern revisor föreslås omval av Ernst & Young AB 
 
Bifall till förslag att välja Ernst & Young AB till extern revisor? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 

 

  



 

 

 

 

17. Val av valberedning 
Nuvarande valberedning har anmält att de ställer upp för omval. Styrelsen föreslår att 

stämman väljer Nils Randau och Lotta Nyblom. 
 
Bifall till styrelsens förslag att välja Nils Randau till valberedningen? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 
Bifall till styrelsens förslag att välja Lotta Nyblom till valberedningen? 

JA NEJ ANSTÅ 

   

 

18. Avslutande* 

Inget beslut fattas av stämman. 
 

Namnteckning  

Ort och datum 
 

 

 


