Datum: 2020-05-18

Poströstning på årsstämman 2020
Brf Orangeriet 2
Årsstämman ska ta beslut i följande frågor (listan följer kallelsens förslag till dagordning).
2.
3.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av stämmoordförande
Godkännande av dagordningen
Val av två (2) justerare tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av röstlängd
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningen i år möjlighet att genomföra poströstning. Det går
till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på detta papper
(sätt kryss i ringen efter ”ja” eller ”nej”), skriver under det och lämnar sedan in denna till styrelsen
före själva årsstämman. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.
Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en helt digital stämma utan fysisk närvaro, med stöd i
den tillfälliga lagen, vilket innebär att du antingen måste poströsta eller ansluta digitalt enligt
instruktioner i kallelsen, för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Poströsten kan lämnas i föreningens brevlåda (adress), eller mailas till senast den 25 maj kl 19.00

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Orangeriet 2

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Telefon: 0771- 722 722
www.sbc.se

Styrelsens säte i Stockholm
Org. nr. 556576-7299

2.

Jag röstar för att välja Helena Gustavsson från SBC till stämmoordförande
Ja

3.

⃝

Nej

⃝

⃝

Nej

⃝

⃝

Nej

⃝

⃝

Nej

⃝

Jag röstar för att besluta om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag
Ja

12.

⃝

Jag röstar för att fastställa resultat- och balansräkning som den är presenterad i
styrelsens årsredovisning
Ja

11.

Nej

Jag röstar för att stämman fastställer närvaroförteckning som röstlängd, inklusive
poströster och fullmakter
Ja

10.

⃝

Jag röstar för att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar
Ja

7.

⃝

Jag röstar för att välja Niklas Pettersson och Johan Lidén till justerare tillika rösträknare
Ja

6.

Nej

Jag röstar för att godkänna dagordningen enligt kallelsen
Ja

5.

⃝

⃝

Nej

⃝

Jag röstar för att styrelsens ledamöter och suppleanter skall få ansvarsfrihet
Ja

⃝

Nej

⃝

Om nej, fyll i vilka som du inte vill bevilja ansvarsfrihet:__________________________
_______________________________________________________________________

13.

Jag röstar för att arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
skall bestämmas enligt föregående års beslut:
Ja

⃝

Nej

⃝

Alternativt,
Fyll i ett annat förslag på arvode för styrelse respektive revisorer:
Styrelse: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Revisorer: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

14.

Jag röstar för att styrelseledamöter [och styrelsesuppleanter] skall väljas enligt
valberedningens förslag:
Ledamöter:
Håkan Lundström, Johan Lidén, Niklas Petterson, Ruwen Jin, Ann-Marie Dexback
Suppleanter:
Dan Adolfsson, Oskar Kallenbach
Ja

15.

Nej

⃝

Jag röstar för att revisorer och revisorssuppleanter skall väljas enligt styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår byte av revisorer till MT revision vilket skulle innebära en årlig
besparing på ca 11 tkr exkl moms.
Ja

16.

⃝

⃝

Nej

⃝

Jag röstar på följande personer till valberedning

Valberedning: __________________________________________________________
______________________________________________________________________

Jag avstår från att rösta på valberedning:

Ja

⃝

Röstar du för att något ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma, ange beslutspunkt(er):_________

Underskrift:

__________________________________________________________

Namnförtydligande:

__________________________________________________________

Brf Orangeriet 2

Bostadsrätt nr:________________

Obs! Om ni är två eller flera som äger bostadsrätten, bör samtliga skriva under. Om enbart en person
skriver under intygar den att samtliga ägare är eniga om hur rösten ska läggas.

