
Poströstning för Årsstämma 2020 - BRF Råmärket 3 

Poströstningen är till för dig som inte kommer att delta på årsstämman. Lämna in röstningen 
senast 1 dag (25 maj) innan årsstämman till styrelsemailen eller brevlådan. 

Detta formulär används för poströstning i Brf Råmärkets 3 årsstämma 2020. Detta är i enlighet med 
lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av årsstämma.   

 

Namn ____________________________________  

Lägenhet nr_____  

Röstningen avser förslag som behandlas på årsstämma den 2020-__-__ i bostadsrättsföreningen 
________________________. 

 

 

Rösta genom att sätta ett kryss i rutan JA eller NEJ för varje förslag du vill ange röst för.  Längst ner 
finner du förslag på ny styrelse samt valberedning.  

 

 

Förslag till Beslut                       JA NEJ 

1) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. Enligt stadgarna ska 
kallelse skickas ut 2–6 veckor innan stämma.                                                                  

 

  

2) Styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultaträkningen sida i årsredovisningen, balansräkningen sida  

  

3) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust   

4) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna (om du vill rösta 
nej avseende någon eller några styrelseledamöter, kryssa i Ja och Nej 
och ange vilka ledamöter som inte ska beviljas ansvarsfrihet nedan 
under övrigt) 

  

5) Förslag till arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 
nästkommande verksamhetsår 
Förslag: 2 prisbasbelopp fördelas fritt mellan styrelsen, exklusive 
sociala avgifter. Valberedningen 5 000kr per person inklusive sociala 
avgifter samt 
räkning för revisorns jobb. 

  

6) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Förslag på x ledamot och 2 suppleanter.  

  

7) Förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om du vill välja 
annan, ange då vilka du röstar för samt för vilka uppdrag nedan under 
övrigt. OBS ange samtliga du vill ska ingå i styrelsen 

  

8) Styrelsens förslag till revisorer och revisorssuppleanter är byråledd till 
KPMG med Alexandra Salomonsson som revisor och Emma Fransson 
som revisorssuppleant. (om du vill välja annan, ange då vilka du röstar 
för samt för vilka uppdrag nedan under övrigt. OBS ange samtliga du vill 
ska vara revisorer och revisorssuppleanter) 

  



 

9) Tillsättande av valberedning. (Ange vilka du vill välja till valberedning 
under övrigt) 

  

                                                                       

Övrigt 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan  

Datum och ort ___________________________________ 

 Namnteckning ___________________________________  

Namnförtydligande _______________________________ 

 

Nuvarande Styrelse 

Ledamot: Jerker Eliasson (ordförande), Linn Lindén, Morgan Bengtsson, Rickard Sundkvist.  

Suppleant: Lars Bolander  

Nuvarande Valberedning 

Marita Ankar- Zandrén och Henrik Attersand 

 

Förslag för ny Styrelse 

Ledamot: Jerker Eliasson, Morgan Bengtsson, Rickard Sundkvist 

Suppleant: Lars Bolander, Linn Lindén 

Förslag för Valberedning 

Marita Ankar- Zandrén och Henrik Attersand 

 


