Poströstningsformulär till extra föreningsstämma, 2020-11-11 i Brf Slänten 1 i Vega

INFORMATION OM POSTRÖSTNING SAMT FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Riskdagen har antagit en lag som syftar till att underlätta genomförandet av bland annat
föreningsstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar covid-19
minimeras. Lagen trädde i kraft den 15 april 2020, tillägg till lagen gäller från den 18 maj 2020 och
upphör att gälla vid utgången av 2020 (2020:198). För bostadsrättsföreningar innebär lagen utökade
möjligheter att anlita ombud samt möjlighet att genomföra poströstning.
Enligt ovan nämnda lag har styrelsen i Bostadsrättsföreningen Brf Slänten 1 i Vega, org. Nr 7696350581 ("Föreningen") beslutat att en extra föreningsstämma ska genomföras på sätt att möjlighet till
röstning också kan ske genom poströstning. Extra föreningsstämman kommer hållas 2020-11-11 (se
separat kallelse).
Observera att vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar
bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Detta innebär att om flera
medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt ska de tillsammans utöva sin rösträtt genom ett
gemensamt poströstningsformulär.
Om medlem/medlemmarna vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar senast den 10 november 2020 ha kommit in
till nedan adress.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Föreningen är enligt Dataskyddsförordningen (2016/679) (GDPR) personuppgiftsansvarig för
behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Föreningen i dessa frågor är:
Maryam Tarighi, maryam.tarighi@spg.se
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter
raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin.

VIKTIG INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Medlemmen kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret nedan. Om medlemmen har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig.
Enbart ett svarsalternativ per fråga kan väljas.
Om medlemmen vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.
Endast ett formulär per bostadsrätt kommer att beaktas.
Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller
fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Föreningen tillhanda
att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara Landahl
Advokatbyrå tillhanda senast 10 november 2020. Poströst kan återkallas fram till och med den 10
november 2020 genom att meddela detta till Landahl Advokatbyrå per post eller per e-post. Adress
och e-postadress finner du/ni i slutet av poströstningsformuläret.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse.
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Nedanstående medlem/medlemmar utövar härmed sin rösträtt i Föreningen vid extra
föreningsstämma den 11 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de
markerade svarsalternativ som framgår av bilaga nedan.
Medlemmens namn och personnummer eller organisationsnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Lägenhetsnummer

Personnummer/organisationsnummer MÅSTE anges för att identifiera dig som medlem i Föreningen.

Om medlemmen är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om medlemmen poströstar genom
ombud (fullmakt). Om medlem röstar genom ombud måste undertecknad och daterad fullmakt
skickas per post till Landahl Advokatbyrå.
Inträde som medlem i föreningen måste ha skett senast 2020-11-10. Om du som medlem överlåtit
din bostadsrätt och din nya köpare skall tillträda (beviljas medlemskap) mellan datum för kallelse och
stämma, vänligen överlämna denna dokumentation till hen.
Beslutspunkter enligt föreslagen dagordning som skickats ut tillsammans med kallelsen. Ofullständigt
eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Ett uteblivet kryss i nedan rutor
innebär att du/ni avstår från att rösta.
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Ärende

Kryssa i Ja eller
Nej

1. Stämmans öppnande
Inget beslut fattas av stämman.
2. Fastställande av röstlängd

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Beslutar stämman att fastställa röstlängden såsom inkomna poströster
samt vid stämman närvarande röster?
3. Val av ordförande vid stämman
Till stämmans ordförande föreslås Maria Wideroth som är ordförande i
förening.
Beslutar stämman att välja Maria Wideroth till stämmoordförande?
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler Maryam Tarighi till protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.
5. Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringsperson tillika rösträknare föreslås Björn Alexandersson.
Beslutar stämman att välja Björn Alexandersson, jämte ordförande, till att
justera dagens protokoll och även vara rösträknare?

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst enligt stadgarna
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före
föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.
Beslutar stämman att den blivit i stadgeenlig ordning utlyst?

7. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?
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8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 3-7 styrelseledamöter och
högst 3 suppleanter.
Föreslås att Fabian Yevenes väljs till ledamot för en tid om ett år.

Ja

Nej

Föreslås att Andreas Fredriksson väljs till ledamot för en tid om ett år.

Ja

Nej

Föreslås att Mikael Salomon väljs till ledamot för en tid om ett år.

Ja

Nej

Föreslås att Fahret Öcut väljs till ledamot för en tid om ett år.

Ja

Nej

Föreslås att Viktor Bümning väljs till ledamot för en tid om ett år.

Ja

Nej

Föreslås att Emma Mohlin väljs till suppleant för en tid om ett år.

Ja

Nej

Föreslås att Camilla Larsson väljs till suppleant för en tid om ett år.

Ja

Nej

Om du inte ger ditt bifall till förslaget kan du ange egna förslag nedan.
Ledamöter: ____________________________________________________
______________________________________________________________
Suppleanter: ___________________________________________________
______________________________________________________________
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9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ja

Nej

Föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisionsbolag för
föreningen och Ali Sharifi-Toiserkani som huvudansvarig revisor, för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie stämma.
Om nej, fyll i andra förslag:
Revisor: ____________________________________________________

Suppleanter: ___________________________________________________
10. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman.

[UNDERSKRIFTER FÖLJER PÅ NÄSTA SIDA]
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Underskrift av medlem/medlemmar

Namnförtydligande

Namnförtydligande

MOTTAGARE AV DETTA POSTRÖSTNINGSFORMULÄR
Komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar skickas per post till
nedan adress.
POSTADRESS
Landahl Advokatbyrå
Att: Sebastian Törnqvist
Box 191 43
104 32 Stockholm
KONTAKTUPPGIFTER VID FRÅGOR OCH FÖRTYDLIGANDEN
Sebastian.tornqvist@landahl.se
Komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara Landahl
Advokatbyrå tillhanda senast den 10 november 2020. Poströst kan återkallas fram till och med den
10 november 2020 genom att meddela detta till Landahl Advokatbyrå per post eller per e-post.
Adress och e-postadress finner du/ni ovan.

7(7)

