Stämma i Bostadsrättsföreningen
Turebergs allé 2021 - poströst
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hindrande av smittspridning,
genomgången utbildning hos både Bostadsrätterna och Nabo samt Lag 2020:198 ”om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”
har styrelsen beslutat genomföra årets stämma som poströstning. Poströstning ger varje
medlem möjlighet vara delaktig. Notera att varje lägenhet har en gemensam röst.

Poströst måste vara inlämnad i föreningens låda – fysisk eller e-post –
senast 22 april 12.00. Den fysiska postlådan finns på Engelbrekts väg 63,
mejladressen är info@turebergsalle.se.

Lägenhetsnummer _______ (föreningens tresiffriga), på adress _________________________
avger härmed sin röst enligt bifogade två sidor.
Underskrift medlem/medlemmar, ort/datum/namnteckningar

Namnförtydligande(n)

Efter genomförd stämma distribueras protokoll inom tre veckor till medlemmar genom
respektive postfack samt via elektroniskt brev till de som anmält e-post på föreningens hemsida.
Det kommer även publiceras på förvaltarens portal (nabo.se).

Engelbrekts väg 63
191 62 Sollentuna

info@turebergsalle.se

turebergsalle.se

Ärende

1. Öppnande
Inget beslut fattas av stämman.
2. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?
3. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Magnus Blixt till ordförande
för föreningsstämman?
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutar stämman att utifrån valberedningens förslag välja
Thomas Lindqvist (67an) och Ronny Nord (71an) till att justera
dagens protokoll och även vara rösträknare?
6. Fråga om kallelse till stämma skett i stadgeenlig ordning
Beslutar stämman att kallelse skett i stadgeenlig ordning?
7. Upprättande av förteckning över närvarande
medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
Beslutar stämman att fastställa inkomna poströster och
fullmakter som röstlängd?
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fattas av stämman.
9. Föredragning av revisionsberättelsen
Inget beslut fattas av stämman
.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020?
11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller
täckande av förlust
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag
till resultatdisposition i årsredovisningen?
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020?
Styrelsen deltar ej i detta beslut.
13. Fråga om arvoden åt styrelsen och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
Förslag om arvoden finns från valberedningen.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

Kryssa i Ja eller Nej.
Inget kryss innebär
att du avstår från att
rösta.
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14. Val av styrelseledamöter och ersättare
Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter
enligt förslag i bilaga från valberedningen?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om nej, fyll i andra förslag:
Ledamöter:
____________________________________________________
Ersättare:
______________________________________________________
15. Val av revisorer och ersättare
Beslutar stämman att välja revisor enligt förslag i
bilaga från valberedningen?
Om nej, fyll i andra förslag:
Revisor: ____________________________________________________
Ersättare:
______________________________________________________
16. Val av valberedning
Beslutar stämman att välja valberedning enligt förslag i
bilaga från valberedningen?
Fyll gärna i fler förslag (dessa delges valberedningen)
Valberedning:
__________________________________________________
17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
Inget övrigt ärende denna stämma.
19. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman.

