
 
  
 
Poströstningsformulär    Sida 1(4) 
 
Ordinarie årsstämma i bostadsrättsföreningen Månhästen, 2021-05-29, 11:00  
 
Lägenhetsnummer ______ avger härmed sin röst. (OBS! Nummer mellan 101-189) 
 
Medlem/medlemmar  
 
_______________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande  
 
_______________________________________________________________ 
 
               Ringa in ett alternativ. 
Ärende                 Ingen ring innebär att du  
                 avstår från att rösta. 

1. Stämmans öppnande 
Inget besluts fattas av stämman 

2. Godkännande av dagordningen   JA NEJ 
Beslutar stämman att godkänna dagordningen   
enligt kallelsen? 

3. Val av stämmoordförande   JA NEJ 
Beslutar stämman att välja Lovisa Danielsson till   
Stämmoordförande?  

4. Anmälan av stämmoordförandens val av  
protokollförare 
Inget besluts fattas av stämman 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  JA NEJ 
Beslutar stämman att välja Olle Manneteg  
och Ola Jonsson till att justera dagens  
protokoll och även vara rösträknare? 

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

7. Fastställande av röstlängd   JA NEJ 
Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs  
av samtliga noterade poströster 
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               Ringa in ett alternativ. 
Ärende                 Ingen ring innebär att du  
                 avstår från att rösta. 
 
 
8. Framläggande av årsredovisning och               
revisionsberättelse  
Inget besluts fattas av stämman 
 
9. Beslut om fastställande av resultat- och                JA   NEJ   BORDLÄGG 
balansräkning 
Beslutar stämman att fastställa resultat- och  
balansräkning i enlighet med styrelsens förslag 
i årsredovisningen för räkenskapsår 2020? 
 
 
10. Beslut om resultatdisposition                JA   NEJ   BORDLÄGG 
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag 
till resultatdisposition i årsredovisningen? 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna     JA   NEJ   BORDLÄGG  
Beslutar stämman att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020? 
  
12. Fråga om arvode åt styrelseledamöterna och          JA   NEJ   BORDLÄGG 
Revisorer för nästkommande verksamhetsår 
Förslag finns om arvode: Två (2) inkomstbasbelopp  
plus sociala avgifter att fördela inom styrelsen och  
att revisionsarvode ska utgå enligt löpande räkning.  
 
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden? 
 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter                JA   NEJ   BORDLÄGG 
Beslutar stämman att välja ledamöter och  
suppleanter enligt förslag i bilaga 2?  
 
Om nej, fyll i andra förslag:  
 
Ledamöter: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Suppleanter: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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                                            Ringa in ett alternativ. 
Ärende                 Ingen ring innebär att du  
                 avstår från att rösta. 
 
 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant               JA   NEJ   BORDLÄGG 
Följande personer är föreslagna att väljas som 
revisor och revisorssuppleant: 
 
Ola Trané från BoRevision AB som ordinarie revisor (omval) 
Jörgen Götehed, BoRevision AB, som revisorssuppleant (omval) 
 
Beslutar stämman att välja dessa personer som  
revisor och revisorssuppleant? 
 
15. Val av valberedning                 JA   NEJ   BORDLÄGG 
Följande personer är föreslagna att ingå i 
valberedningen:  
 
Susanne Möller (Fastlagsvägen 44) sammankallande 
Lars Engström (Fastlagsvägen 44) 
Mary Haak (Fastlagsvägen 44) 
 
 
Beslutar stämman att välja dessa personer till 
valberedningen?  
 
Om nej, fyll i andra förslag: 
 
Valberedning:  
______________________________________ 
______________________________________ 
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                                            Ringa in ett alternativ. 
Ärende                 Ingen ring innebär att du  
                 avstår från att rösta. 
 
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor  
Samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34§ 
 
16.1 Motion: Ändring av stadgarna gällande ansvar.      JA   NEJ   BORDLÄGG 
För ytterdörrar och även byte av dess för både  
Medlemmar och hyresgäster i hela föreningen, 
bilaga 1 
 
Motionären förslår att stämman beslutar att:  
 
Att ändra i stadgarna gällande ansvar för ytterdörr från  
att vara medlemmens till föreningens. 
 
Att föreningen byter alla ytterdörrar för både medlemmar  
och även hyresgäster för att få både ett mer säkert boende  
och dessutom ett attraktivare och mer enhetligt utseende i  
alla våra hus. (Både utseendet och säkerheten är viktigt för  
att vi ska vara en tilltalande förening som känns lockande  
för nya medlemmar att vilja köpa och bo i). 
 
 
Styrelsen yrkar på avslag i sin helhet för motionen, dvs 
att stämman röstar nej till motionen.  
 
Beslutar stämman i enlighet med förslaget i motionen?  
 
 
17. Stämmans avslutande  
Inget beslut fattas av stämman   
 
 
 
 
 
 
 


