
 

 

 

 

 

Formulär för poströstning i bostadsrättsförening 

 

Detta formulär används för poströstning i HSB bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. 

Styrelsen i föreningen har i enlighet med 27 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att 

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att en stämma ska 

hållas enbart genom poströstning utan möjlighet för medlem att närvara på stämman.  

 

Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag anges i kallelsen. För att poströsten ska 

vara giltig ska den lämnas på utdelat formulär, med unik kod för varje medlem. 

 

Formuläret ska lämnas eller skickas till HSB brf. Kantarellen 11, Lillåkersvägen 26 B, 181 

59 Lidingö. Alternativt kan du scanna eller fotografera av (t.ex. med en smartphone) sidorna 

2-3 av ifyllt och påskrivet formulär och skicka med e-post till: 2020@brfkantarellen11.se  

 

Poströsten ska ha kommit till föreningen senast fredag den 26 juni (den sista helgfria 

vardagen innan stämman). 

 

Medlem har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen 

av ett ärende som ska tas upp på stämman eller på föreningens ekonomiska situation. En 

sådan begäran ska lämnas eller skickas till HSB brf. Kantarellen 11, Lillåkersvägen 26 B,  

181 59 Lidingö, senast fredag den 19 juni (tio dagar innan stämman). Styrelsens svar på 

frågorna publiceras på hemsidan så snart det är möjligt (och senast onsdag den 24 juni). 

 

Medlem har rätt att begära att en fråga skjuts upp till kommande stämma. Om minst en 

tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det ska frågan skjutas upp till ny 

stämma som inte hålls enbart genom poströstning. 

 

Röstningen avser förslag som behandlas på årsstämma den 29 juni 2020 i HSB 

bostadsrättsförening Kantarellen 11. 
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Lgh-nr + kod: Röstningen avser förslag som behandlas på 

årsstämma den 29 juni 2020 i HSB 

bostadsrättsförening Kantarellen 11. 

 

Rösta genom att sätta ett kryss i rutan Ja eller Nej för varje förslag. För att i första hand 

begära att en fråga skjuts upp till kommande stämma, ange detta på nästa sida. 

 

Förslag till beslut Ja Nej 

1. Styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balansräkning   

2. Styrelsens förslag till resultatdisposition   

3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

(Om du vill rösta nej avseende någon eller några i styrelsen, kryssa i Ja och Nej och 

ange vilka ledamöter som inte ska beviljas ansvarsfrihet nedan under övrigt) 

  

4. Valberedningens förslag till arvoden för nästkommande verksamhetsår   

5. Valberedningens förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 

(Om du vill välja annan, kryssa då Nej och ange vilka du röstar för samt för vilka 

uppdrag nedan under övrigt. OBS ange samtliga du vill ska ingå i styrelsen) 

  

6. Valberedningens förslag till revisorer 

(Om du vill välja annan, kryssa då Nej och ange vilka du röstar för samt för vilka 

uppdrag nedan under övrigt. OBS ange samtliga du vill ska vara revisorer och 

revisorssuppleant) 

  

7. Val av anmälda kandidater till valberedningen 

(Om du vill välja annan, kryssa då Nej och ange vilka du röstar för nedan under övrigt) 
  

8. Fastställande av uppdaterad instruktion för valberedningen   

9. Valberedningens förslag avseende ombud till HSB:s distriktsstämma m.m.   

10. Styrelsens förslag att bifalla motion om parkbänk   

11. Styrelsens förslag att anse motion om arvoden besvarad   

12. Styrelsens förslag att bordlägga motion om lägenhetsdörrar och postfack   



 

 

 

 

Jag begär härmed i första hand att följande av ovanstående ärende(n) skjuts upp till fortsatt 
stämma. I andra hand röstar jag i enlighet med vad jag angett ovan. 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Övrigt 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan 

 

Datum och ort  

Namnteckning  

Namnförtydligande  

  



   

 

   

 

  Tejpa här  Plats för 
frimärke 

  

HSB brf. Kantarellen 11 

Lillåkersvägen 26 B 

181 59 Lidingö 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vik här - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     

  Tejpa här   

 


