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Protokoll fort vid a rsstamma i Bostadsrattsforeningen Beryllen 2021-06-21 

Plats, tid: FOreningslokalen, kl. 19.00 - 20.00 
Narvarande: Enligt separat forteckning och rostlangd (bilaga I) 

or: 
Narvarolista och rostlan d. 

a) Stammans oppnande. 
FOreningens o rdforande, O leg Davidsson Panfilov oppnade stamman och halsade de narva
rande va lkomna. Pga den radande coronapandemin genomfordes stamman med postrostning 
och enbart motesfunktionarer var fys iskt narvarande. 

b) Faststallande av rostlangd. 
Stam man faststallde rostlangden till 55 lagenheter (bilaga I). 

c) Val av stammoordforande. 
Stamman valde Oleg Dav idsson Panfilov till motesordforande. 

d) Val av protokollf6rare. 
Stamman valde Carl-Axel Sjoblom till protokoll forare. 

e) Val av en person att jamte ordf6randen justera protokollet. 
Stam man valde Kerstin Fridner att jamte ordforanden justera protoko llet. 

f) Val av rostraknare. 
Stamman valde Kerstin Fridner och Mats Johansson till rostraknare. 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
Stamman fann att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning. 

h) Fraga om narvaroratt pa stamman. 
Stamman bes lot att den pga smittorisken skall vara stangd. 

i) FramHiggande av styrelsens arsredovisning med redogorelse enligt § 22. 
Arsredovisningen har delats ut i samtliga brev lador och kommenterats i rostn ingsunderlaget. 

Stamman beslot att lagga arsredovisningen for 2020 till handlingarna. 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella yttranden. 
Stamma n beslot att lagga revis ionsberatte lsen till handlingarna. 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning. 
Stamman faststa llde resul tat- och balansrakningen. 

1) Beslut om resultatdisposition. 
Stam man bifoll styrelsens fors lag (arsredovisningcn s id 7). 

m) Fraga om ansvarsfrihet f6r styrelseledamoterna. 
Stamman bifo ll revisorernas fors lag att ge styrelsens ledamoter ansvars frihet. 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamoter och suppleanter. 
Valberedningen foreslog oforandrat antal, dvs 5 ordinarie styrelseledamoter och 3 s uppleanter. 
Stamman godkande fors laget. 



o) Fraga om arvoden at styrelseledamoter och suppleanter, revisorer och valberedning samt 
ovriga av stamman utseclda funktionarer. 
Yalberedningen foreslog att samma arvoden som aret innan skall tillampas. 

Stamman bifoll forslaget, vi lket innebar att arbetsuppgifter for styrelseledamoter och supple
anter arvoderas med 150 kr/timme och styrelsemoten med I 000 kr/mote. For ovriga funktio
narer galler flaggansvarig 3000 kr/ar, valberedning 3000 kr/person och ar, intemrevisor 3000 
kr/ar, revisorssuppleant 0 kr/ar och uthyrningsansvarig I 00 kr for forsta och 50 kr for varje 
pafoljande dygn av samma uthyrning (for uthyrningar med forhojd avgift 150 resp. I 00 kr). 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i fOrekommande fall val av styrelse
ordforancle. 
Valberedningen foreslog for stamman att styrelsen konstituerar sig sjalv. Stamman bifoll 
forslaget. 

p) Val av styrelseledamoter och suppleanter. 
I enlighet med valberedningens forslag valdes 

Till ordinarie styrelseledamoter 
Carl-Axel Sjoblom (omval) 
Roland Strom back (omval) 

Till styrelsesuppleanter 
Mats Johansson (omval) 
Emil Johansson (nyval) 

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
I enlighet med valberedningens forslag valdes 

Extern revisor som utses av KPMG (omval) 
lnternrevisor Krister Jarbrink (omval) 
Revisorssupp leant Kenny Larsson (omval) 

for en tid av 

for en tid av 
" 

tid enligt avtal 
for en tid av 

" 

2 ar 
2 ar 

2 ar 
I ar 

I ar 
I ar 

r) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till stamman. 
I enlighet med valberedningcns fors lag valdes 

Ansvarig for uthyrningslokaler Zouina Gatthammar (nyval) for en tid av I ar 
Flaggansvarig Michel Wolf (om val) I ar 

s) Val av valberedning. 
Stamman beslot att til l valberedning utse Kenny Larsson (omval, sammankallande), Zouina 
Ga1thammar (omval) och Michel Wolf (omval). 

t) Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor och av fOreningsmedlem till fOreningsstamman 
i stadgeenlig ordning inkomna arenden. 
Styrelsen foreslar stamman att uppskjuta besluten om en ny lekplats, relining och elektronisk lokalbok
ning till en extra stamma kommande host. 
Stiimman bifoll styrelsens fors lag. 

u) Stammans avslutande. 
Stiimmans ordforande Oleg Davidsson Panfilov fork larade motet avslutat. 

Yid protokollet: Ordforande: Justerare: 

Kerstin Fridncr 

2 

- ---, 
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Rostlangd, per den 2021-06-08 
Utskrift fr5n REAL - Revi:.orsringcn Svcrigc Al3 

Fullmakts-
Lagenhct Rost ombud 

5105 BRF Bcryllen 

001 

002 

003 

003 

004 

004 

005 

006 

006 

007 ./ 

007 

008 •/ 

009 / • 
010 

011 

012 

012 

013 

013 

014 

014 

015 / 

015 

016 

016 

017 

017 

018 

019 

Namn 

Sandsjo, Leif 

Jonsson, Henrik 

Engman, Eva 

Larsson, Liss 

Wilke, Daniel 

Zeilon, Martin 

Boden, Lena 

Al-Barzingi, Angela 

Awak, Sirwan 

Stallvik, Kerstin 

Stallvik, Benny 

Solberg, Ceclilia 

Solberg, Lilianne 

Hermansson, Ulrika 

Hansson, Majvor 

Krok, Sofia 

Johansson, Emil 

Tcymouri, Borzoo 

Tajbakhsh, Shabnam 

Grund, lngcgcrd 

Grund, Roger 

Agebrand, Lars-Goran 

Agebrand, Marianne 

Ljusterang, Fannie 

Loru1ics, Viktor 

Rentzos, Georgios 

Lappa, Dimitra 

Grinde, Anders 

Olofsson, Margareta 

2021-06-08 16:53 

Rost angiven genom 
nlirvaro fullmakt 
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RostHingd, per den 2021-06-08 
Utskrift fran REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Lagenhet Rost ombud Namn 

019 Olofsson, Erik 

020 Runo, Annelise 

021 Seifzadeh, Shahab 

021 Edraki, Laden 

022 Ronge, lrene 

023 / Sandow, Mona-Lisa 

024 v' Fuxborg, Ingrid 

025 Forsell, Britt-Marie 

025 Forsell, John 

026 Nilsson, Rolf 

027 Aspenstrand, Karin 

028 l'v1agnusson,Johan 

028 l'v1agnusson, Ida 

029 v Rudenstam, Lisbeth 

030 Ahmadniaye Jourshaty, Gurdin 

030 Jeybari, Nilofar 

031 Ahlberg, Pie1Te 

031 Ahlberg, Ann 

032 Takvam, Christian 

033 Bagenfelt, Sten 

034 Pouyan, Sepideh 

034 Pouyan, Fereidoon 

035 Sezayesh, Nahid 

036 Friborg, Thomas 

036 Thulin, Jessica 

037 Carlsson, Carina 

038 Andersson, Eva-Lena 

038 Andersson, Ronny 

039 Krokstrom, Dorth 

040 Nord, John-John 

Sida:2 
2021-06-08 l 6:53 

Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



RostHingd, per den 2021-06-08 
Utskrift fran REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Uigenhet Rost om bud Namn 

041 W ennbcrg, Annika 

041 W ennberg, Hans 

042 Lantz, Bjorn 

042 Ottosson, Cornelia 

043 Berthag, Elin 

043 Persson, Kennet 

043 Berthag, Cecilia 

044 Larsson, Christina 

044 Larsson, Kenny 

045 Redjamand, Kejvan 

046 Tanko, ElOd 

047 Terhas, Teele 

048 i/ Sancho, Tina 

049 Spomdly, Thord 

050 Hossein, Hosseini Rad Seyed 

051 Oscarsson, Martin 

051 Leff-Hallstein, Sofie 

052 Ericsson Elfsberg, Victor 

053 Hagman, Jimmy 

053 Blom, Maria 

054 Stading, Mats 

055 Josefsson, Daniel 

056 Ottosson, Anders 

056 Davidsson Ottosson, Petra 

057 "/ Andersson, Marie 

058 Xu, Meixin 

059 Ahlstrom, Linda 
/ 

059 
( 

Ahlstrom, Daniel 

060 v ?>~d. /{5J0.'n:; 
j)(,. rl Bengtsson, Rose-Marie 

061 ./ 'f.17.J "P 4. 
L ',. c: rl Lejon, Christina 

'J 

Sida:3 
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Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



RostHingd, per den 2021-06-08 
Utskrift fran REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Liigenhet Rost ombud Namn 

062 Ekman, Gunilla 

063 Meholi, Arbres 

063 Gjana, Xhemil 

063 Gjana, Vijona 

064 Karamzadch, Hoda 

065 Pettersson, Claes 

065 /' Heime, Louise 

066 Hasado Shlairnon, Maryam 

067 Thoren, Victor 

067 Thoren, Lars* 

067 Thoren, Annicka 

068 
ti 

Grujovic, Zdravko 

068 Jonsson, Vanja 

069 Hallberg, Svante 

070 Unemark, Andreas 

071 Scott, Mats 

072 Muhialdyn, Rani 

072 Rydberg, Dan 

072 Moshtat, Yusra 

073 Pettersson, Thomas 

074 Andreasson, Anna-Lena 

074 Andreasson, Bert 

075 Abs, Asa 

076 Wihlborg, Stefan 

077 Palmqvist, Margareta 

078 Lindskog, Peter 

079 Trinh, Freddy 

080 Mollerstam, Lise-Lotte 

081 Danielsson, Andreas 

082 Andersson, Magnus 

Sida:4 
2021-06-08 16:53 

Rost angiven genom 
niirvaro fu llmakt 



Rostlangd, per den 2021-06-08 
Utskrift fran REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Liigenhet Rost ombud Naron 

083 Mattsby, Britta 

084 Yhlen, Ylva 

084 Nordh, Andreas 

085 Krantz, Reine 

086 V' Garthammar, Zouina 

087 ,/ Difloriano, Rita 

088 Stromback, Roland 

088 Stromback, Berit 

089 Brufors, Sigurd 

090 Wohlert, Charlotte 

090 Wohlert, Elisabeth 

091 / Panfilova, Olga 

091 Panfilov, Seva 

092 Johansson, Bjorn 

093 Endersen, Philip 

094 / Fridner, Kerstin 

095 Lundberg, Nadja 

096 ;/ Hansson, Elisabeth 

097 Nissanius, Yvonne 

097 
i/ 

Nissanius, Claes 

098 Olofsson, Steffen 

099 Berggren, Yvonne 

100 v Wenzel, Ragnhild 

101 Johansson, Jan 

102 Johansson, Peter* 

103 v Sjovall, Mats 

104 Huggare, Maria-Lisa 

105 i/ Andersson, Conny 

106 Bavafa, Lida 

107 Bergkvist, Leif 

Sida:S 
2021-06-08 16:53 

Rost angiven genom 
niirvaro fullmakt 



Rostlangd, per den 2021-06-08 
Uiskrift fran REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Liigenhet Rost ombud Namn 

107 Egnell Eriksson , Britt 

108 Holmgren, Christina 

108 Holmgren, Lars 

109 Bomlid, Christopher 

109 Bomlid, Anton 

109 Bornlid, Jenny 

110 Pehrson, Kjell 

111 Adriansson, Lars 

112 Jansson, Magnus 

113 Kunnas, Heli 

114 Jiirbrink, Barbro 

115 Knutsson, Andreas 

116 Albihn, Alina 

116 Albihn, Jesper 

117 Rimsater, Ebba 

117 Rimsater, Ann 

118 Yu, Honghao 

119 Graas, Ulla 

120 ~ Hagstrom, Gisella 

121 Johansson, Hampus 

121 Johansson, Anneli 

121 Johansson, Anders 

122 v Mollstedt, Bengt Olof 

123 Bergstrom, Asa 

124 Linden, Christopher 

125 v x Johansson, Peter 

126 v Wolf, Katarina 

126 Wolf, Michel 

127 Fastighetskontoret Lagenh.byra 

128 v Larsson, Filip 

Sida:6 
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Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



Rostlangd, per den 2021-06-08 
Utskrift fran REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Lagenhet Rost ombud Namn 

129 Nilsson, Ida 

130 v Fritzon, Mona 

131 i/ Fogelberg, Inger 

132 Pedersen, Yvonne 

132 / Pedersen, Leif 

133 
/ 

Ericsson-Tukia, Solbritt 

133 Tukia, Asser 

134 Aronsson, Johan 

135 Stromberg, Anders 

136 Nordstrom, Ann-Britt 

137 Alfvenstierna, Jesper 

138 Ottosson, Petra 

138 Rohdell, Magnus 

139 Essman, Anders 

140 Lagesson, Jonas 

141 Vennstrom, Peter 

142 Andersson, Karl Hakan 

142 v Gustafsson, Ulla 

143 Bjuvestig, Peter 

144 Ericsson, Britt-Marie 

144 v Ericsson, Bjorn 

145 Dashti, Farazaneh 

146 Tekie, Mewael 

147 Melander, Emma 

147 Syvertsen, Pontus 

148 Stromblad, Caroline 

149 Eliasson, Elmer 

150 Werme, Louise 

151 Weding, William 

152 Mattsson, Jakob 

Sida:7 
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Rost angiven genom 
ni.irvaro fullmakt 



Rostlangd, per den 2021-06-08 
Utskrift frAn REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Lagenhet Rost om bud Namn 

153 / Nilsson, Kerstin 
~ 

153 Nilsson, Eric 

154 i/ Myrberg, Britt-Marie 

155 Nikavar, Mahmood 

156 Lundqvist, Lena 

156 Sjoberg, Fredrik 

157 Bondeby, Alexander 

157 Andreasson, Isabel 

158 Wallberg, Bjorn 

159 Noring, Bjorn 

159 ti" Noring, Elisabeth 

160 Ahlbom, Annie Margareta 

160 Ahlborn, Hans 

161 Ekelund, Kerstine 

162 
r/ 

Quiding Jarbrink, Marianne 

162 Jarbrink, Krister 

163 Oddhammar, Lars 

164 / Davidsson, Lisa 

164 Davidsson Panfilov, Oleg 

165 / Arvidsson, Mats 

166 Hedberg, John 

167 i/ Sjoblom, Inger 

167 Sjoblom, Carl-Axel 

168 Tovmark, Torborg 

169 Viskari, Anita 

169 Hillblom, Fredrik 

170 Radstrom, Berti! 

170 Radstrom, Lena 

171 v Johansson, Pia 

171 Johansson, Mats 

Sida:8 
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Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



Rostlangd, per den 2021-06-08 
Utskrift fr6n REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Lagenhet Rost om bud Namn 

172 Jonsson, Kristina 

173 JOnsson, Hans-Olov 

173 Hagelin JOnsson , Kerstin 

174 Eklund, Inger 

175 Alfredsson, Lisa 

176 v Wagner, Ulla-Britt 

177 Mattiasson, Kristina 

177 / Mattiasson, Reine 

178 v Bostrom, Git 

178 Berg, Wimar 

179 Wennergrund, Ing-Marie 

179 Johansson, Peter 

180 Zackrisson, Birgitta 

180 Zackrisson, Erling 

181 Bjomsson, Jcsper 

182 v Ljungqvist, Ingvar 

182 Ljungqvist, Margot 

183 Karlsson, Asa 

183 Selin, Tommi 

184 ~ Johansson, Anita 

185 Andersson, Alexandra 

185 Thoren, Caroline 

185 x Thoren, Lars 

186 Jonsson, Tomas 

187 / Lindholm, Mikael 

188 Urbanke, Elvy 

189 Sandberg, Isabelle 

189 c/ Sandberg, Fredrik 

190 / Guba, Suddhasatta 

191 Denian, Jeffrey 

Sida:9 
2021-06-08 16:53 

Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



Rostlangd, per den 2021-06-08 
Utskrift frAn REAL - Rcvisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Liigenhet Rost ombud Namn 

191 Skrtic, Suzana 

192 Ghazaleh, Ayani 

192 Mehranaus,Ayani 

192 Lachinpour, Mahnoush 

193 Olsson, Bengt 

194 Hayes, Brant 

195 v Zcijlemaker, Robert 

196 Andersson, Lars 

197 Borio, Anna 

197 Karlsson, Jimmy 

198 Rosinski, Irena 

198 Rosinski, Adam 

199 Bech, Dennis 

199 Bech, Niclas 

200 Coxner, Goran 

201 Bohlin, Carina 

201 Sandstrom, Johan 

202 Nilsson, Asa Magdalena 

203 Tveit, Susan 

204 Jarestrand, Ronny 

205 Andersson, Tommy 

206 Munteanu, John 

207 Bjomsson, Louise 

208 Lundqvist, Pascal 

208 Classon, Peter 

209 Hellman, Eva 

210 Fredriksson, lwona 

210 Johansson, Mats 

211 Milovanovic, Malte 

211 Ljungstrom, Amanda 

Sida:lO 

2021-06-08 16:53 

Rost angiven genom 
niirvaro fullmakt 



RostHingd, per den 2021-06-08 
Utskrift frAn REAL - Revisorsringen Sverige AB 

Fullmakts-
Lagenhet Rost ombud Namn 

212 Rutgersson, Jonny 

212 Rydberg, Anna 

213 Cabarbaye, Marie Helene 

214 v Woelfler, Nils 

215 Rydstrom, Paulina 

215 Andersson, Hampus 

216 Svensson, Jesper 

217 Persson, Alexander 

218 Tang, Michelle 

218 Tieu, Paul 

218 Tieu, Donna 

219 
c/ 

Torstensson, Ulf 

219 Torstensson, Birgitta 

220 Nilsson, Stefan 

220 Nilsson, Ingela 

221 Svensson, Kent 

222 Leandersson, Anna 

222 Helfer, Roland 

223 Udden, Taina 

224 Ahlen, Anita 

225 / Vigen Grongstad, Annemor 

226 v Neldren, Birgit 

226 Neldren, Soren 

227 Abrahamsson, Monica 

227 Abrahamsson, Goran 

228 Larsson, Ann 

229 Samuelsson, Chatrine 

229 Eriksson, Olle 

230 Blad, Siri 

230 Blad, Ann-Lis 

Sida:ll 
202 1-06-08 I 6:53 

Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



RostHingd, per den 2021-06-08 
Utskrift fran REAL - Revisorsringen Sverigc AB 

Fullmakts-
Lagenhet Rost om bud Namn 

231 Jalal i, Parvin 

232 Turestedt, Lidia 

233 Hallstrom, Nora 

234 Bradley, Linda 

234 Bradley, Bjorn 

235 Simon-Karlsson, Judit 

235 Karlsson, Jonas 

236 Music, Hata 

236 Music, Emina 

237 Petkovksi, Aleksandar 

238 Pattersson, Kristoffer 

238 Larsen, Josefin 

239 Leksell , Niclas 

240 Johansson, Victoria Julia Maria 

240 Beverly, Philip Henry 

Antal roster 239 st 

Sida:12 
2021-06-08 16:53 

Rost angiven genom 
narvaro fullmakt 



// 
FORMUL.~R FOR POSTR0 STNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn Uigenhelsnummer (gamla). 

(tt 

Ort och datum: Namnteckning: 

__ .11_·· "_t._t_.£._/_,-''~·--/-'/_.U;..-_t. r '• 

OAGORONING med forslag tlll beslut: 

a) St8mmans Cippnande 
f6renln&cns ordfln.ndc Olea Davldsson Panfilo\ ~pnar m0tc1 

b} Faatstallando av rCSstlingd 

·1111 m&et har mkommn ___ postr651cr som redov1su 1 biJago. R6'115ngden 
fastslJUls. 

c} Val av stimmoord fOranC:S. 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en pu1on att jlimta sUimmoordfdranden ju1tera protokollet 

t) Val av rOstriknare 
Vatbe:rtdningen f&csllr Otes Davidsson Panfilov 1ill sci11unourdfOrantJc. Cul-Axel 
SJDblom till pmtokn11f0rarc, Ken11n Fridncr au jlmte stlimmoordfOranden JUSlmi 
pro1okollet och Kerstin Fridner och :O.lats Johansson 'ill r&trlluwc. 
Bifall cill valbtmlmngens tonlag7 

p•-a Nc1 I ~~nm:i 

I R&mingsformullr sida 1(.i) I 

m) fr6ga om ansvarsfrihet fOr styrelsens ledam6ter 

Revisorem3h3r 111lstyrkt ansvarsthhet !Or uyrelsen. 
Dirall 1i11 ilnnarsfrihc1 fOr styrcl5Cn f01 riJ..c1uk11psArct 2020? 

I DordlJAArting I 
n) Beslut anghnd• antalet styrelsetedamOter och suppleanter 

\ 11htfetbun~1 f&'l:sl,,_r omtlndt:it anuil. d\"I $ orJ1n:me och trc <UJ>rlean1a 
Bif11l till fOrsla&et a\w:cnde an1ttilet "lt)tttl"!t":ltd:tmottr och suppkan1n'1 

i Bordl!lg,gnmg I 
o) Frc\g a om arvoden 61 st yrelselodam61er och suppleanter, revlsorar och 

valbarodnlng 
Valbcrcdningen Rlrcslir oRiftndrlde rioden. 
B1fall 1ill ,·albercdmneens Rnlaa atlla.nck of&lndnde ar.·odcn1 I Bordlbsning I 

p) Ba1lut om stlimman skall utse 1tyrelHordf6rande aamt I ftirokommando f;Jll 
va l av styrolseordfbrande 

ValberednmgC'n faresl!r au: St)TClstl'l ska ~sc ordf&mde mom sig. 
B1fall t11l valbercdn:ngcns fOrslag'! 

I Jm :Z I Ncj I Bordllggnlng I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revlsorer och rcv l1or11uppleanter 

s) Ovriga val som bealutat s av atimman ollor av styrelaen hiinskjutlt1 till 
stlmman 
Valbertdningtn l'i1rcslir :t.tt (erl·Axcl Sj6blom ocb Roland S1rOmbiick ,-lljs om tom 't)'· 
rtlseledam01t r rar en ud av 1vi Ir, Mats Joh:in$,OO och Emil Johansson \~IJI t1ll styrelse 
1upplcamcr. Mau Johansson fl>r en 1id av f\i 4r och Emil JQhiamson ffir en 1id av cu ;h-, 

cx1cm revisor utscs av KPMG ~r en lid cnhst ll\tol. KriMcr JMbnnk uisc.s 111l m1cmrc· 
\-'iJOr fOr en ttd :II\ en Ar. Kenny Larsson ull re\ 1J«Ssupp&cant fdr en 11d 111v r:n !r. Zoum~ 
GU1hammar 1111 ani\'ing ffir uthynungsloblC'r Rk" en ud ' ' eu t r, Michel Wolfrill 
nagaansvana mr en 1id av tn ir. Blfilll 111l \ albettdnmacns 0rsfag'' 

I Jn 'I- I Ncj I Rordlll1Sn1ng I 

g) Fr6ga om 1Uimmlln bUvit i stadgeenlig ordning uttyst 
KaUdse 1111 ordmaric R!Rnin~ssdnu:na sl.aJ I tid1gast SCA \ttL:oroch senasl f\'i \cckor 
fbre stimman 11nslis pi v!ll S)'nlig plats mom fdrcnmgcn~ fastighct cllcr lllmnas genom 
sL.nftJigt nmkStlandc i brc\'tnL.a.stcn. 
BifaH till an bite!~ h<lr ckcn 1 he:hOng ordmng" 

I la \ I Ncj I Bordlawung 

h) Fr•ga om narvaroratt vid fOreningsstimma 
Sl)re1scn rUrc)lir pga sm1ttumL.~n en Mimman ska vara Sl!n.i;d fllr utomsi:Acr.de. 
Bifal11ill 1tyrcl~nc rorsl111 ~II ct!imman ska \Ml >.tan~d? 

Bl-.<! ~ Bonl!jggnm~ 

i) Framl3ggando av styrelsons 3rsredovfsnlng 
't~ri.'.1\.Cn f\~)l .. r .all JNi.'.Ui.1\ 1~11 m:;:c11 ~L.all 14t,;JtJ~ ul' ~mllm~.mML 
li1fall ull s')rtlsm' f&slaa ~n V~\ht11n~.!'t1 ... i.o.l!l la~ltJ' ull h.JnJhng ... nu' 

11> ,, I N<i : Do~g6!!!!'9 

J) Framfiggande av revlsorernas ber3tte lse och styre lsens eventuel1a 
yttrimden 
~1>rc',c:1 fi_-\r~ .. IM :111 rc\NM\NrJuel~l.'.'n ... l.all IJi!l!a' 1111 h:rindl111ganu 
Oifall till st)rclscns IOBlag 11t re\ ''kln"bcr.1:1.:l"<.::t ~l..111 Uu:is till hsnJhng.ama? Ll1'c1 ~ Bordll!t!ninc I 

k) Beslut om faststlillande av resultat· och balanariknlng 
Styrrl~ farcsllr an rtSUltAtMlllning och ballMrlkn111g fas.stalls. 
B1ftdl till au fa) l5till3 resul111r5kmng och bal:msriilmng! 

~ Ja . I Nei I Bordllosning I 
I) Bestut om resullatdisposltlon 

I) 

!:,t)reacn R>r"llr rcsullahh"po"1Mn cnhgt Arsrcdm1srungen sid 7. 
B1tal1 nll torslsgfl 3\"Sttnde OOsl~ttst&tnangcns ruulla1d1(pos111on" 

I fa 
0 

I N•1 I Bordli•snins j 

j R6siningsfonnul~rsida 2(41 I 

Val av valborednlng 
Till 'albcrc:dnina fOr tidcn fram till nlst1 ordinaric stiimma fbrcslb KcMy Larsson 
(U;mmanbllandc). Zou111a G1nlummar oc.h f\·tkhcl Wolf 
B1fall11llfi'lrsbgel'' I BordUhtsmns i 

u) Av i;tyrelaen till fOreningsst .imman hJnskjutna frJigor och av medlemm1r 
anm31da :ironden 

FOnlag frlR sl)rtlsrn au anlii~ea c-n II) lf S.platJ-Olf 1tcnomf0rt reJlnin~ a\ 
rarC'nin~u~ t1\lopp!!a\\~IC'PI ucb iRrtin rlcLll"OflbL lot..lilboLuin)! . 
.Styrclsm forC'slir stamman 1n uppskjuta bedu1tt om m n)I 1cL:plo1s. reli n1ns och 
clck1ronisk lokalbokning ull en extra srnmnu kommande h6st 
Bifall till styrt!SCn$ f\M"slaa? 

I i.X I Net ! Bonlll1ymmg I 
v) FOrening1stiimmans avslutando 

Stimmoonff'Orandtn avslutar mOcc1 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med ftirslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande O leg Davidsson Panfilov Oppnar m6tet. 

b) Fastst.ii llande av rOstl.iingd 

Ti ll m6tet har inkommit ____ postr6ster som redov isas i b il aga. R6stHingden 
faststii lls. 

c) Val av st.iimmoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j.iimte st.iimmoordfOranden justera protokollet 

f) Va l av rOstr.iiknare 
Valberedningen foresli\r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl-Axe l 
Sj6blom till protokollforare, Kerstin Fridncr an j iimte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Borcllaggning I 

R6stningsfonnular sida 1(4) I 

m) Fr~ga om ansvarsfrlhet for styrelsens ledamOter 

Revi sorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet f6r styrelsen fo r riikenskapsi\ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut ang8ende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lberedni ngen f6res l5r oforiindrat antal. dvs 5 ordinarie och trc su ppleanter. 
Bifall till f6rslaget avseende antalet styrelseledarn6ter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen f6resliir of6riindrade arvoden. 
Bifall til l valberedningens f6rs lag giillandc of6rlindradc arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen f6res lfil an styrelsen ska utse o rdforande inom sig. 
Bifal l ti ll valberedningens f6rslag? 

I 1aX I Nei I Bordlliggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av st.iimman eller av styrelsen h.iinskjutits till 
stamman 
Va lberedningen fdres lc\r att Carl-Axel Sj6blom och Roland StrOmbB.ck viilj s om som sty· 
relse ledam6ter fo r en tid av tvA c\r, Mats Johansson och Emil Johansson vii lj s till styrelse· 
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emi l Johansson for en tid av ett c\r, 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid enligt avtal, Kristcr JB. rbri nk utses till intemre
visor f6r en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fo r en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig f6r uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
fl aggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall t ill valbercdningens f6rs lag? 

I J>< I Nej I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnular sida 3(4) 

g) Fr3ga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie f6reningsst3.mma skall tidigas1 sex veckor och senast tv;\ veckor 
fore stiinunan ansh\s pi\ val synlig pla1s inom foreningens fastighet eller lamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i bchOrig ordning? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaro ratt vid foreningsst3mma 
S1yrelsen foresli\r pga smittorisken att stanunan ska vara stangd for momstAende. 
Bifa ll till styrelsens forslag au stiimman ska va ra st3.ngd? 

I Bordlaggning I 

Framli:iggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen fores lAr att Arsredovisningen ska ll ltiggas ti ll handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag alt Arsredovisningen skall laggas till handlingama? 

I 1aX I Ne; I Bordlaggning I 

j) Framl3ggande av revisorernas ber.iittelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styre lsen fOresh\r att revisionsbcr5uelsen skall liiggas t ill hand lin garna. 
Bifall till styrelsens fo rslag au rev isionsber5nelscn ska ll Jaggas till handlingama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om fastst.iillande av resu ltat- och balansr.iikning 
Styrelsen foreslAr au resultatriikning och balansriikning faststiills. 
Bifall till an faststiilla resuhatriikning och balansriikning? 

I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fOreslAr resultatdisposition enligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifa ll till fors laget avseende bostadsrB.ttsfOreningens resultatdisposition? 

I JX I Nej I Bordlaggning I 

R6stningsfonnula r sida 2(4) 

t) Val av valberedning 
Till valberedning fo r tiden fram till nasta ordinarie stiimma fo resliis Kenny Larsson 
(sammankallande), Zoui na Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till fcirslaget? 

I JA: I Ne j I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till f6reningsst3mman hanskjutna f r3gor och av medlemmar 
anm81da 3renden 

FOrslag fdn styrelsen att anlagga en ny lekplats. att genomfOra relining av 
fUreningens avloppssystem och infOra elektr oni sk loka lbokning. 
Styrelsen f6res 1Ar s1amman au uppskjuta beslutet om en ny Jekpla1s, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens f6rs lag? 

I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avs\utar m6tct. 

ROstningsfonnultir sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans oppnande 
Foreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov oppnar motet. 

b) Faststallande av rostlangd 

Till motet bar inkommit ____ postroster som redovisas i bilaga. Rostliingden 
faststiills. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jamte stammoordtoranden justera protokollet 

f ) Val av rostraknare 
Valberedningen foreslar Oleg Davidsson Panfilov till stiinunoordforande, Carl-Axel 
Sjoblom till protokollf6rare, Kerstin Fridner attjiimte stammoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rostriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I JX I Nej I Bordiaggning I 

Rostningsformuliir sida 1( 4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter 

Revisorema bar tillstyrkt ansvarsfribet for styrelsen. 

n) 

o) 

Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for rakenskapsaret 2020? 

-X 
I Bordlaggning I 

Beslut angaende antalet styrelseledamoter och suppleanter 
Valberedningen foreslar oforiindrat antal, dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamoter och suppleanter? 

I Ja X I Nej I Bordliiggning I 

Fraga om arvoden at styrelseledamoter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6reslar oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag gallande ofOrandrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i forekommande fall 
val av styrelseordtorande 

Valberedningen foreslar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamoter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslar att Carl-Axel Sjoblom och Roland Strombiick valjs om som sty
relseledamoter for en tid av tva ar, Mats Johansson ocb Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tva ar ocb Emil Johansson for en tid av ett ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till internre
visor for en tid av ett ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett iir, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett ar. Bifall till valberedningens f6rslag? 

I Bordlaggning I 

Rostningsfonnuliir sida 3(4) 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordina1ie foreningsstamma skall tidigast sex veckor och senast tva veckor 
fore stamman ansJas pa val synlig plats inom foreningens fastighet eller liimnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse bar skett i behorig ordning? 

I Bordlaggning I 

h} Fraga om narvaroratt vid toren ingsstamma 
Styrelsen foreslar pga smittorisken att stamman ska vara stangd for utomstilende. 
Bifall till styrelsens forslag att stanunan ska vara stiingd? 

I J:x I Nej I Bordliiggning I 

i) Framlaggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen foresl3r att arsredovisningen skall liiggas till handlingarna. 
Bifall till styrelsens forslag att arsredovisningen skall Jiiggas ti ll handlingama? 

I Ja .X I Nej I Bordliiggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 

k) 

I) 

Styre lsen foresl3r att revisionsberattelsen skall laggas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag att revis ionsberiittelsen skall liiggas till bandlingarna? 

I Ja)(_ I Nej I Bordliiggning I 

Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foresliir att resultatrakning och balansriikning faststiills. 
Bifall till att faststalla resultatriikning och balansrakning? 

I Ja)\ I Nej I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresliir resultatdisposition enligt arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslaget avseende bostadsrattsforeningens resultatdisposition? 

I Ja X I Nej I Bordliiggning I 

Rostningsfonnuliir sida 2( 4) 

t) Val av valberedning 

u) 

Till valberedning for tiden fram till nasta ordinarie stfunma foreslas Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
B ifall till forslaget? 

I IX I Nei I Borctliiggning I 

Av styrelsen till fOreningsstamman hanskjutna fragor och av medlemmar 
anmalda arenden 

Forslag fran styrelsen att anlligga en ny lekplats, att genomfii ra relining av 
fOreningens avloppssystem och infora elektronisk lokalbokning. 
Styrelsen foreslar stiimman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Bordliiggning I 

v) Foreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar motet. 

Rostningsformular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla) : 

kc £00/1 fl;e,/;;n; J /S-
j 

Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag till beslut : 

a) Stammans oppnande 
Foreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov oppnar motet. 

b) Faststallande av rostlangd 

Till motet har inkommit _ ___ postroster som redovisas i bilaga. Rostlangden 
faststalls . 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rostraknare 
Valberedningen foreslar Oleg Davidsson Panfilov till stamrnoordforande, Carl-Axel 
Sjoblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordfciranden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rostriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

\ JX \ Nei I Bordlaggning I 

Rostningsformular sida 1 ( 4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter 

Revisorema bar tillstyrkt ansvarsfiihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for rakenskapsaret 2020? 

I Ja)( I Nej I Bordliiggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamoter och suppleanter 
Valberedningen foresJar oforiindrat antal , dvs 5 ordinarie och tre supplean ter. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamoter och suppleanter? 

I J)(/ I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamoter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foreslar oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foreslar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamoter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foresliir att Carl-Axel Sjoblom och Roland Strombiick valj s om som sty
relseledamoter for en tid av tva ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tva ar och Emil Johansson for en tid av ett iir, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till internre
visor for en tid av ett iir, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ert cir. Bifall till valberedningens forslag? 

I J)< I Nej I Bordliiggning I 

Rostningsformuliir sida 3(4) 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast tva veckor 
fore stamman anslas pa val synlig plats inom foreningens fastighet eller liimnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse bar skett i behorig ordning? 

I JX' I Nej I Bordlaggning I 
7 

h) Fraga om narvaroratt vid fOreningsstamma 
Styrelsen foreslar pga smirtorisken art stamman ska vara sfangd for utomstaende. 
Bifall till styrelsens forslag att stiimman ska vara stangd? 

\ J~X? \ Nej \ Bordlaggning I 

i) Framlaggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen fo resJar att arsredovisningen skall Jaggas till handl ingarn a. 
Bifall till styrelsens forslag att arsredovisningen skall Iaggas till handlingama? 

I J.x· I Nej I Bordlaggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen foreslar att revisionsberattelsen skall lii.ggas till handlingarna. 
Bifall till styrelsens forslag att revisionsberartelsen skall laggas till handlingarna? 

I JX I Nei I sordliiggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foreslar att resultatrakning och balansrakning faststiills . 
Bifall till art faststiilla resultatrakning och balansriikning? 

I JaX, \ Nej \ Bordlaggning I 

I) Beslut om resultatdisposition 

t) 

Styrelsen foresliir resultatdisposition enligt arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslaget avseende bostadsriirtsforeningens resultatdisposition? 

I Ja)< I Nej I Bordlaggning I 

Rostningsformuliir sida 2( 4) 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till niista ordinarie stiimma fores!as Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordliiggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna fragor och av medlemmar 
anmalda arenden 

Forslag fra n sty relsen att anlagga en ny lekplats, at t genomfo ra re lining av 
fOrcningens avloppssystem och infora elekt roni sk lokalbokning. 
Styrelsen foreslar stamman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiirnma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I JX \ Nei I sorct1aggning I 

v) Foreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar motet. 

Rostningsforrnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

JJ.J..) . °""'c\ ov..J 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstlangd 

Till m6tet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. R6stliingden 
faststaJ\s. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jiimte stiimmoordfOranden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen foreslt\r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl-Axel 
Sj6blom till protokoll forare, Kerstin Fridner att jamte stammoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mais Johansson till r6striiknare. 
Bifall ti ll valbcredningens forslag? 

I BordUiggning I 

R6stningsfonnuliir s ida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema bar t illstyrkt ansvarsfrihet fdr styrelsen. 
Bifall ti ll ansvarsfrihet for styrelsen fo r riikenskapst\ret 2020? 

IJaX INej I BordUiggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedn ingcn f6res\ar ofortindrat antal , dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till f6rslaget avseende antalet styrelseledam6ter och suppleanter? 

I Ja )t" I Ne j I BordJaggning I 

a) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen foreslar oforiindrade arvoden. 
Bifall ti ll valberedningens forslag giil lande ofdriindrade arvoden? 

I JaX INej I BordHiggning I 

p) Beslut om stiimman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen f6resJar att styrelsen ska utsc ordforande inom sig. 
Bifa ll till valberedningens forslag? 

I Ja)(' I Nej I Bord liiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stiimman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Valberedningen foresJar att Carl-Axe l Sj6blom och Roland Str6mback viilj s om som sty
relseledam6ter for en t id av tvt\ Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvc\ 8.r och Emil Johansson for en tid av ett 8.r, 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett !tr, Kenny Larsson ti ll revisorssuppleant for en tid av ett 8.r, Zouina 
Garthammar till ansvarig fo r uthymingslokaler for en tid av ett !tr, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig for en tid av ett c\ r. Bifall till valberedningens fors lag? 

I JX I Nej \ BorctJaggning I 

R6stningsfonnu!ar sida 3(4) I 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig o rdning utlyst 
Kallelse till ordinarie foren ingsstiimma skall tidigast sex veckor och senast tvc\ veckor 
fore sttimman anslc\s pA vat synlig plats inom foreningens fastighet eller Iamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till alt kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Ja')( I Nej I Bordlaggning I 

h) Fraga om ni:irvaroratt vid fOreningsstamma 
Styrelsen fores!Ar pga smittori sken an st3.mman ska vara stiingd for utomstc\ende. 
Bi fa ll till styrelsens fo rslag att stiimman ska vara stiingd? 

I Jay I Nej I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelscn fOres!Ar att ltrsredovisningcn skall liiggas till handlingnrna. 
Bifall t ill styrelsens forslag att c'l rsredovisningen skall liiggas till handlingarna? 

I Ja )< I Nej I Bordlaggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen fores1 3r att revisionsbertitte lsen skal\ lag.gas ti ll handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag alt revisionsberiittel sen skall laggas till handlingama? 

I Ja ')< I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning 
Styrelsen fores!ar att resultatriikning och balansriikning faststiil ls. 
Bi fall tiU att faststiilla resultatriikning och balansriikning? 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foreslt\r resultatdisposition enligt ltrsredovisningen sid 7. 
Bifall till fo rslaget avseende bostadsriittsf6reningens resultatdisposition? 

I Ja ><. I Nej I Bordliiggning I 

R6stningsfonnutii r s ida 2(4) I 

t) Va l av valberedning 
Till valberedning f6r tiden fram ti ll niista ordinarie stiimma f6resJas Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifa ll till fors laget? 

I Ja X [ Nej I Bord!aggning I 

u) Av styrelsen till fOreningsstamman hiinskjutna tragor och av medlemmar 
anmiilda iirenden 

FOrslag frc\n styr elsen att anliigga en ny lekplats, att ge nomfOra relining av 
f6rc ningcns av loppssystcm och intora elektronisk loka lbokning. 
Styrelsen fores!ar stiimman att uppskjuta bes lutet om en ny lekp lats, relining och 
elektronisk lokalbokning ti ll en extra stfimma kommande h6st. 
Bifall ti ll styrelsens forslag? 

IJaX INei I BordUiggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar m6tet. 

I R6stningsfonnuliir sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) stammans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfi lov Oppnar mOtel. 

b) Faststiillande av rOstliingd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststiil ls. 

c) Val av stiimmoordfOrande 

d} Val av protokollforare 

e) Val av en person attjiimte stiimmoordtoranden justera protokollet 

f) Val av rOstri:iknare 
Valberedningen f6res1Ar Oleg Davidsson Panfi lov till stiimmoordf6rande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollf6rare, Kerstin Fridner attjiimte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstliiknare. 
Bifall till valberedningens fOrslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformular sida 1(4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamdter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fo r sryrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsdret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamdter och suppleanter 
Va lbercdningen foresl<'ir oforiindrat antal, dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja )( I Nej I Bordlaggning I 

o) Fri\ga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valbcredningen fores ldr oforiindrade arvodcn. 
Bifall till valberedningens fors lag giil\ande oforiindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foresl.~.r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Va l av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stiimman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen fores l<'ir att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tvc\ c\r, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs ti ll styrelse
suppleamer, Mats Johansson for en tid av tvc\ dr och Emil Johansson for en tid av ell c\r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Kri ster Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett <'i r, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett <'i r, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig f6r en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens forslag? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuHir sida 3(4) I 

g) Fri\ga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie fo reningsstiimma ska II tidigast sex veckor och senast tv<'i veckor 
f6re sdimman ansl<\s pi\ viii syn lig plats inom foreningens fastighet eller Himnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkastcn. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Bordliiggning I 

h) Frflga om narvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen f6res1Ar pga smittori sken att stiimman ska vara stangd for utomst<'iende. 
Bifall rill sryrelsens fo rslag au stii.mman ska vara stiingd? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

Framlaggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen foresl:lr att <\rsredovisningen skall Jaggas till hand lingama. 
Bifall till styrelsens f6rslag an Arsredovisningcn skall ltiggas till handlingama? 

f 1"x f Nei I Bord!aggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen foresl<'lr att revi sionsbcrtittel scn skal l Higgas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag an revisionsbcr1ittelsen skall liiggas till handl ingarna? 

I Ja X I Nej I BordHiggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansrakning 
Sryrelsen foreslar an resultatriikning och balansriikning faststiills. 
Bifall till all fastst.iilla resultarriikning och balansriikning? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen f6res!Ar resuhatdisposition enJi gt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till f6rslaget avseende bostadsriittsforeningens resultatdisposition? 

I Ja X I Nej I BordHiggn ing I 

ROstningsfonnular sida 2(4) J 

Val av valberedning 
Ti ll valberedning for tiden fram ti ll niista ordinarie stiillllna fores lAs Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till fors laget? 

I Bordl.iiggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hiinskjutna frAgor och av medlemmar 
anmii lda arenden 

FOrslag fr§n st)•rclsen att anHigga en ny lckplats. att genomfora relining av 
IOrcningens a\•loppssystcm och infcira clcktronisk loka lbokning. 
Styrelsen fores!ar stiimman au uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Jag I Nej I Bordliiggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar m6tet. 

b) Faststallande av rOstliingd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstltingden 
faststalls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d ) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jiimte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen f6res!ar Oleg Davidsson Panfilov till sttimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridner attjiimte stammoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r0str1iknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I JaK I Nej I Bordliiggning I 

ROstningsformular s ida 1(4) I 

m) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I Bordl1iggning I 

n) Beslut angilende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresJar oforandrat antal. dvs 5 ordinarie och trc suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelsel edamOter och suppleanter? 

I Ja >( I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foresi<\r of6r1indrade atvoden. 
Bifall till val beredningens forslag gallande oforiindrade arvoden? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foresl<\r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bord laggning I 

q ) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s ) Ovriga val som beslutats av stamman e ller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Valberedningen forestar att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbtick valj s om som sty
relseledamOter fo r en tid av tva Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tv3 Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett ar. Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

] ROstningsformular sida 3(4) I 

g) FrAga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kal lelse til l ordinarie f6reningsstamma skall tidigast sex veckor och senast tvA veckor 
fore stamman ans!As pa val synlig plats inom foreningens fast ighet ell er Iamnas genom 
skri flli gt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I BordUiggning I 

h) FrAga om narvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen foresi<\r pga smittorisken att stamman ska vara stiingd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag att stiimman ska vara stangd? 

I Bord laggn ing I 

Framli:iggande av styrelsens Arsredovisning 
Styrelscn foresl<lr att arsrcdovisn ingen skalt Higgas till handlingarna. 
Bifall till styrelsens f6rslag att arsredovisningen skall Jaggas till handlingama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

j) Framliiggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Sryrelsen fo resltir att revisionsberiittclscn skall Higgas ti ll handlingama. 
Bifal l till styrelsens f6rslag an revisionsbcriittelsen skal l laggas till hamllingarna? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen f6resl<lr att resultatriikning och balansriikning fastst1il ls. 
Bifall till att faststtilla resultatriikning och balansriikning? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores l;\r resultatdisposition enligt 3rsredovisningen sid 7. 
Bifall till fors laget avseende bostadsr1ittsf6reningens resultatdi sposition? 

I Jal\ I Nej I Bordlagsnins I 

ROstningsfonnutar s ida 2(4) I 

Val av valberedning 
Till valberedning f6r tiden fram ti ll ntista ordinarie stamma f6res1As Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna frAgor och av medlemmar 
anmalda arenden 

FOrslag fdn styrelsen att anliigga en ny lekplats. att genomfOra relin in g av 
fOreningens avloppssystem och infcira elcklronisk lokalbokning. 
Styrelsen foresla r stiimman att uppskjuta besl utet om en ny lekp lats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande hOst . 
Bifall till styrelsens f6rslag? 

I Ja/? I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

S1ammoordf6randen avslutar m6tet. 

ROstningsformular s ida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postri:ist: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

1'1rf(} &f'tr/ct(JGvrr{ 

Ort och datum: Namnteckning: 

(hnS;V1j,o 0~14 
DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordfcirande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstlangd 

Till mOtel har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststiills. 

c) Val av st3mmoordf0rande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att ji:imte sti:immoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen fores!Ar Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordfcirande, Carl-Axel 
SjObtom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimtc stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 1(4) I 

FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens \edamOter 

m) . k arsfrihet forstyrelsen. 
Revisorerna har ti\l.styr 1. ansv 

1 
fcir riikenskapsAret 2020? 

Bifal\ till ansvarsfnhet for styre sen 

Pis. \ Nej \I Bordltiggnin5 

relseledamOter och suppleanter 
n) Beslut ang3ende antale_t .~ty rat antal dvs 5 ordinarie och ire suppleanter. 

Valbercdningen f6resl3.r oforand . .lseledamOter och suppleanter? 
Bifall till fcirslaget avseende antalet styre 

~ \ Nej \ Bordlaggnin5 

d 
n At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 

o) FrAga om arvo e 

valbered~ing . ·randrade arvoden. 
Valberedmngen for~s \Ar of~. 

1 
.. Uande ofor3ndrade arvoden? 

Bifall till valberednmgens iors ag ga 

[\: \ Nej I Bordlaggning I 
Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i forekommande fall 

p) val av styrelseord!Orande . . 

Valberedningen fcireslil.r art styrelsen ska utse ordforande mom s1g. 

Bifall till valberedningens fors\ag? 

f JX,, \ Nej \ Bordltiggnin5 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter . . 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjut1ts till 

stamman ... bl h Roland StrOmbiick viiljs om som sty
Valberedn i~~genftcires~~~ :t~ ;:;1;:-X~~~~oh~~s:~n och Emil Johansson valjs till styrelse
re lseledamot~ ~r Jenh:nsson for e'n tid av tvA Ar och Emil Johansson fci r en t_id ~v ett Ar, 

:~f:~~~~~:·or ~t:esoav KPMG fOr en tid enligt avtal, K.rister Hir~rink ~tses till mtemr~~a 
visor for en tid av ett ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en 11.d av ett Ar, ;7m 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokalcr for en tid a~ ett ar, ~11ch~ Wolft1 
flaggansvarig for en tid av en k Bifa\I till valberednmgens forslag. 

I X:: I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) 

g) Frc\ga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsst3mma skall 1idigast sex veckor och senast tvA veckor 
fore stlimman anslc\s pA viii synlig plats inom f6reningens fastighet eller Himnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i beh6rig ordning? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen fores!Ar pga smittorisken au stamman ska vara stlingd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens f6rslag att stiimman ska vara stangd? 

I Bordiaggning I 

Framliiggande av styrelsens B.rsredovisning 
Sryrelsen f6res1Ar au Arsredovisningen skall laggas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag alt Arsredovisningcn skal l liiggas till handlingama? 

I Bordliiggning I 

j) Framli:iggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen fcireslar alt revisionsberiittc lsen skall liiggas till handlingama. 
Bi fall till styrelsens fcirs lag att revisionsberiittelsen skall liiggas 1il1 handlingarna? 

I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansri:ikning 
Styrelsen fores!Ar att resulta1riikning och balansriikning faslslii lls. 
Bifall till att faststiilla resuhatriikning och balansriikning? 

I Bordlaggning I 

Beslut om resu ltatdisposition 
Styrelsen fciresl<ir resultatdisposition enligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till fcirslage1 avseende bostadsrB.ttsforeningens resultatdisposi1ion? 

I Bordliiggning I 

ROstningsfonnular sida 2(4) I 

I) v.a/ av valberedning 

Tri! valberedning for tiden fram till niista . . .. 
(sarnmankallande), Zouina Garthammar o~d~~r~e stamrna fores/as Kenny Larsson 
Bifall till fOrslager? ' oc 1c el Wolf. 

p; / aordiaggninS 

u) Av styrelsen till foreningsstamm h .. . 
anmalda arenden an ansk1utna tragor och av medlemmar 

FOrs lag fn'in styrelsen au anlagga en n , lek I . 
foreningens a\'loppsS}'Sfem och infO )I k p a!s. att genomfora relining a\' 
Styrelsen fOresl<lr sta~man att u sk ·~~ c e tro111sk lokalbokning. 
elektronisk lokalbok.ning till en ::r J r· besl~tet om en ny lekplats, relining och 
Bifall till sryrelsens fcirs lag? ra s amma ommande hOst. 

1
( iX, / Nei / sordlaggninS 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordfciranden avslutar mOier. 

ROs1ningsformuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namnj; , • A l Lagenhetsnummer (gamla): 

----'--~-~-'----·"----~· ;f-~---'--=u.= !..<"'V; __ 5_ .._l_, _ __ _ 
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med ftirslag till beslut: 

a} St3mmans Oppnande 
FOreningcns ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet 

b) Fastst311ande av rOstliingd 

Till m6tet har inkommit ____ postr6s1er som redovisas i bi laga. ROstlangden 
fas1s1.iills. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j3mte stammoordtoranden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen foresh\r Oleg Davidsson Panfi lov till stammoordforande, Carl-Axel 
Sj6blom ti ll protokollforare, Kerstin Fridner anjamte stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerst in Fridner och Mats Johansson till r6str.iiknare. 
Bi fa ll ti ll va lbercdningens forslag? 

l,~] Nej I Bordliiggning I 

R6stningsfonnular sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskaps<\ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresl<\ r ofOr.iindrat antaL dvs 5 ordinari e och tre suppleanter. 
Bifal l till fors laget avseende antale1 styrelseledamOter och suppleanter? 

l~a" I Nej 
I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6res1Ar oforiindrade arvoden. 
Bifall ti ll valberedningens fors lag gallande oforandrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om st3mman skall utse styrelseordfOrande samt i torekommande fall 
va l av styrelseordfOrande 

Valberedningen foresl<\r au styrelsen ska u1se ordforande inom sig. 
Bifall till va lberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stiimman 
Valberedningen foresl<\r au Carl-Axel Sj6blom och Roland Str6mbiick viiljs om som sty
relse ledam6ter fo r en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson v.ii \j s till styrelse· 
suppleanter, Mats Johansson fo r en tid av tv<\ <\r och Emil Johansson fOr en tid av ett <\r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av en Ar, Kenny Larsson t ill revisorssuppleant fOr en 1id av ett <\ r, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av en Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig f6r en tid av en <\r. Bi fa ll till valberedningens forslag? 

Ja.. Ne Sordia nin 

I R6stningsfonnular sida 3(4) 

g) Frflga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse ti ll ord inarie f6reningsstiimma ska ll tidigast sex veckor och senast tvA veckor 
f6re stamman ans lAs pc\ val synlig plats inom f6 reningens fastlghet eller lamnas genom 
skriftli gt medde lande i brevinkasten. 
Bifall till an kallelse har skett i behOrig ordning? 

I X . I Ne j I Bordlaggning I 
h) Fraga om n.iirvaror.iitt vid f0reningsst3mma 

Styrelsen f6res!Ar pga smittori sken att stiimman ska vara stangd f6r utomstAende. 
Bi fall till styrelsens f6 rslag att stiimman ska vara stiingd? 

I S: I Nej I Bordlaggning I 
Framl3ggande av styrelsens 3rsredovisning 
S1yrel sen fo resl<l r att :\rsredov isningen skat l liiggas till handlingama. 
Bifall t ill styre lsens fOrs lag att arsredovisningen ska ll Higgas till handlingarna? 

I ~"""' I Nej I Bordlaggning I 
j) Framliiggande av revisorernas beriittelse och styrelsens eventuella 

yttranden 
Styrel sen fores!Ar att revisionsberiittcl sen skall Higgas till handlingama. 
Bi fa ll till sryrelsens fors lag att revisionsberiittclsen ska ll Jaggas till hand lingarna? 

I S I Nej I Bordlaggni ng I 
<::::: 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansr3kning 
Styrelsen fOres lAr au resu ltatriikning och balansriikning fastst31Js. 
Bifall till an fastst31la resultatriikning och balansriikning? 

I J~ I Nej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresl<\r resulta1disposition enligt irsredovisningen sid 7. 
Bifall till fors laget avseende bostadsriinsforeningcns resultatdisposition? 

I :·~ I Nej I Bordlaggning I 

R6stningsfonnul3r sida 2( 4) j 

t) Val av valberedning 
Till valberedni ng fo r tiden fram till niista ord inarie st.iimma fo reslAs Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthamrnar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I:• , I Nej I Bordlaggning I 
u) Av styrelsen till fOreningsstamman h3nskjutna fr3gor och av medlemmar 

anm31da iirenden 

F~rsl~g fn\ n styrelsc n att anlagga en ny lckpla ls, att gcnomfOra relining av 
forcnmgcns avloppssystcm och inf"Ora clckl ronisk lokalbokn ing. 
Styrelsen f6 resl<\r st.iimrnan att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
e lektroni sk lokalbokning till en extra stamma kommande hOs1. 
Bifall till styrelsens fors lag? 

1 Ja r Nej I Bordlaggning I 
. "-

v) FOreningsstammans avslutande 

St3mmoordfOranden avslutar m6tet. 

R6stningsformu!ar sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: 

l.111J,C:L ~t1 L.\;'TC.OM .., 
!.-INM A H-L'>TP-oq 

Lagenhetsnummer (gamla): 

SC1 

Ort och datum: Namnteckning: 

cy~~'--c;WL cc_y_c_,_ 

DAGORDNING med fiirslag till beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstliingd 

Till mOtet har inkonunit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststii ll s. 

c) Val av stammoordtorande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j i:imte stiimmoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov t ill stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokol\forare , Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOscriiknare. 
Bi fal l till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

I ROstningsfonnular sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styre lsens ledamOter 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bi fa ll ti ll ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskaps<iret 2020? 

Ila>=; I Nej I Bordlaggning I 

n) Beslut angi:iende anta let styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresJar oforandrat antal. dvs S ordinarie och rre suppleanter. 
Bifall t ill f6rs laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

llaX INei I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen f6resl<ir oforiindrade arvoden. 
Bifall till vaJberedningens fors lag gallande oforandrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen fores!Ar att sryrelsen ska utse ord.f6rande inom sig. 
Bifal l till valberedni ngens fors lag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h§nskjutits till 
stiimman 
Valberedningen foresl<ir att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmback viiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tva cir, Mats Johansson och Emil Johansson viilj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tva ar och Emil Johansson for en t id av ett ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jtirbrink utses ti ll intemre
visor for en tid av ett c\r, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett ci r, Zouina 
Ganhammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett ci r, Michel Wolf till 
fl aggansvarig for en tid av ett ar. Bifa ll till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) 

g) Fraga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsst.iimma skal l tidigast sex veckor och senast tva veckor 
f6re st.iimman ansl<is pa viii synl ig plats inom foreningens fastighet eller Jiimnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall t ill att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Bordliiggning I 

h) Fraga om niirvaroriitt vid foreningsstiimma 
Styrelsen f6resl<ir pga smittorisken att stiimman ska vara stangd for utomst<iende. 
Bi fall till styrelsens f6rs lag att stiimman ska vara stangd? 

I iaX I Nei I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen f6 reslc\r att &rsredovisningen skall Higgas ti ll handlingama. 
Bi fa ll till styrelsens forslag alt Arsredovisn ingen skall Higgas ti ll handlin gama? 

I la>< I Nej I Bordlaggning I 

j) Framl3ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen fo resl<lr att revisionsberiittelsen skall ltiggas t ill handl ingarna. 
Bifall till styrelsens f6rslag att revisionsberiitte lsen skall Jaggas till hand lingarna? 

I la>< I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om fastst311 ande av resu ltat- och balansriikning 
Styrelsen fores!ar att resultatriikning och balansrtikning faststii lls. 
Bi fa ll till att faststiilla resultatr3.kning och balansriikning? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresll'lr resultatdisposition enligt <irsredovisningen sid 7. 
Bifal l t ill forslaget avscende bostadsriittsforeningens resultatd isposirion? 

I lX I Nej I Borctiaggning I 

I ROstningsfonnuliir sida 2(4) I 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till niista ordinarie stiimma fores l<is Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Ganhammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Jaf><. I Nej I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman h3nskjutna fr3gor och av medlemmar 
anm31da 3renden 

FOrslag frl'ln styr elsen att anlagga en ny lckplat s, att genomfOra reli ning av 
fO rcningens avloppssystem och intOra elektronisk lokalbokning. 
Styrelsen f6resl<i r stamman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
e lektroni sk lokalbokning till en extra stamma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens f6rslag? 

I Bordlaggning I 

v) FOreningsst3mmans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar mOtet. 

I ROstningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTR0STNING 

Medlem som avger postrtist: 

f!Ji)!arit:f!dpjl~1 
Uigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

Jfre-•ltn"1 
DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOrcningcns ordforandc O leg Davidsson Panfilov Oppnar mOtct. 

b} Faststallande av rOstliingd 

Till mOtct har inkommit ____ postrOster som rcdovisas i bi laga. ROstliingden 
faststti lls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person attjiimte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valbcrcdningcn ffircslir O leg Davidsson Panfilov ti ll sttimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till pro1okollforare, Kerst in Fridncr attjtimtc sttimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknarc. 
Bifall till valbercdningens forslag? 

I Bordlaggnin g I 

ROstn ingsfomrnHir s ida 1(4) 

m) Frc\ga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorerna har til lstyrkt ansvarsfrihet fo r styre lsen. 
Bi fo ll ti ll ansvarsfrihet for styrelsen fo r rtikenskaps:'l.ret 2020? 

I Bord ltiggni ng I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valbercdningcn fOresh\r of6riindrat antal, dvs 5 ordinarie och ire supplcanter. 
Bifall 1ill forslagcl avsccndc antalct styrclscledamOter och suppleantcr? 

I Ja '>( I Ncj I Bordliiegning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foresl&r ofor5.ndrade arvoden. 
Bi fa ll ti ll valbercdn ingens fors lag gtillande oforiindrade arvodcn? 

I Bord]tiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foreslD.r alt styrelsen ska utsc ordforandc inom sig. 
Bifall til l valberedningens forslag? 

IJ•y INej I Bord!aggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av st3mman eller av styrelsen h3nskjutits till 
st3mman 
Val bcrcdningcn forcs l<\r au Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbtick va\j s om som sty
rclseledamOtcr for en tid av tva ar, Mats Johansson och Emi l Johansson valjs till styrelsc
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tva 1'tr och Emil Johansson fo r en tid av ett 1'tr, 
ex.tern revisor utscs av KPMG for en tid enligt avtal. Krister Jiirbri nk u1scs ti ll intcrnre
visor for en tid av ell ar, Kenny Larsson till revisorssupplcant f6 r en tid av ctt ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthym ingslokalcr for en tid av ell 1't r, Mic hel Wolf till 
tlaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fa ll till valberedningens fors lag? 

I Ja-< I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnulilr sida 3(4) I 

g) Frc\ga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinaric f6reningsstiimma skal l tidigast sex vcckor och senast rv:\ veckor 
fore stiimman ansl:\s p:\ viii synlig plats inom foreningcns fastighet cllcr liimnas genom 
skrift ligt mcddelandc i brevinkasten. 
Bifall till att kallclsc har skctt i bchOrig ordning? 

I J)( I Nej I Bordliiggning I 

h) Frc\ga om n3rvaror3tt vid fOreningsstamma 
Styrelscn forcsl<\r pga sm ittoriskcn att stiimman ska vara stiingd for utomst:\cndc. 
Bifa ll ti ll styrclscns forslag au stiimman ska vara stiingd? 

I Bor:Kgning I 

Framl3ggande av styrelsens Arsredovisning 
Styrelsen fOresl:\r att :lrsredovisningen skall Jaggas till handlingama. 
Bi fall till styrclsens forslag all arsredovisningen skal\ liiggas till handlingama? 

I Bordlaggning I 

j) Framl3ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen foreslar att revisionsbcrtittclsen skall Jaggas till hand lingama. 
Bi fall till styrelsens forslag att revisionsbertillelsen skall Jaggas till handlingarna? 

I BordHiggning I 

k) Beslut om fastst311ande av resultat- och balansr3kning 
Styrclsen foresl <\r all resultatriikning och balansriikning fasts tiills. 
Bi fall till alt faststalla resu ltatriikning och balansriikning? 

I Ja )\ I Ncj I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresl:'l.r resultatdi sposition enligt D.rsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslagct avsccnde bostadsriittsforeningcns resultatdisposition? 

I 1X I Nei I Borctiaggning I 

ROstningsfonnular s ida 2(4) 

t) Val av valberedning 
Till va lberedn ing fo r tidcn fram ti ll nilsta ordinaric sttimma foresl:'l.s Kenny Larsson 
(sammankallandc). Zouina Gart harmtrnr och Michel Wolf. 
Bi fall t ill fo rslaget? 

I Bordliiggning I 

u) Av styrelsen till torenlngsstamman h3nskjutna frAgor och av medlemmar 
anm31da arenden 

Fi:kslag fr :ln styrelsen att anlagga en ny lekplats, att gcnomlora relining av 
fO reningens avloppssys tem oeh in fOra elektr onisk lokalbokning. 
Styrclsen f6reslar sttimman all uppskjuta bcslmct om en ny Jekplats. relining och 
c lektronisk lokalbokning till en extra sliimma kommande hOst. 
Bifall till styrclscns fors lag? 

I Bordliiggning I 

v) FOreningsst3mmans avslutande 

Sttimmoordforandcn avslutar mOtct. 

ROstn ingsfonnu liir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Madlem som avger postr Ost: 

Namn: LAgenhetsnummer(gamla)· 

(I,,.;\\:-" l..t~"" bl 
Ort och datum: Namnteckning: 

OAGORONING m• d fOnslag till bes1ut· 

a) Stlimm1n1Clppnand• 
Fllreninacnsordmn.OOcOk:aOavidssonl'anfilov6ppl\al"m&ct 

b) Fast1ti 1!1nd••vr61tlingd 

J~.:::.tharinkommit __ pos11'0s!ttsom rcdovisuibilap. R6$1l~gdcn 

c) v111v 1timmoordlOr1n<la 

d) Val1vprotokolllOrara 

e) Val 1venperaonattjimteatimmoordfOrandenJ1,1staraprotokoll et 

I) V1l 1vr6striknara 
Val~nam R5Jestjr Q ies Oavidsson Panfikwlill llimmoordflinndc. Can-Axel 
SjOblon>tillprolDkollfilratl:,K~inFridntranjmmllimmoonlfOnndcjllSlcn 
pmmkollflochKorstinfridilrrochM.att.lohanssonlillr11$lriknare. 
BifalL1ill.albmdrll.,.....1&11a(? 

l"x I"" l"""''"'""I 

m) Frtgaom •nsvar1frlhetl04"1tyrelaensledamOter 

Rc>'i"""""'har1illslyri<l1t1S.,.....frihcllllrSl)"tt"lscn. 
B1fall till 1t1Svanfrihcl lllr styrtlscn lllr rlkcnsbpdm 2020? 

l"xl"" l"""'-1 
n) Beslut1ngffndeantalat1tyrel11ladam0terochs1,1ppleanter 

ValbttedntnamR!r'elllre>fllfindnlllnQll.d<.-. 5ordiMllCOChtttsupplcamcr 
Bifall 1m f<ln~a~ai111.klsryrtlRledam!'llttoch"'P!'lcamel'? 

I ":x' I "'; I """'5 ";" I 

o) Fr•gaomarvodenit 1tyralseled1mOteroch auppleanter.revisorer och 
valbllr1dnlng 
V1lbcredninaC11mrc1llrofflriodradc1"·odc:n 
Bifolltill valbcrcdninK•ns fllrslaagltlandeof<lrindmlcal>'O<lcn? 

I";<; I"'' l""'"m;··1 
p) Btt1l1,1t om stimman akall 1,1IH 1tyralHordfOr1nde samt i fOrakommande fall 

v111v 1tyntlHordfOrande 

Valbttedningm fllrqllran itynlRn ska lllsc ordfrnndc inom sig 
Bi f1111m,·1lbcrtdni"l•"'lllrlla1? 

l"x I"" l"""'"""'I 
q) V1lavatyn1t11ledamOterochsuppleanter 

f) V1lavrevlsoreroch,.viso,..suppleantar 

s) Ovrtga val som b911ut1ts av 1timman aller av styntlHn hiinskjutits li11 
alimman 
V1lbemlnin&C11mresllr•uCa<l-A!lclSjOblon>ochRC>landSutimhickdljsomllOrllS1Y
rtlscledamlJtttlllrm1id1v1dlr,M11SlohanssonoehEmilk!harmondljs 1i11sryrtlse· 
supplea,..tt. MallJohanuon lllrm lid av wl lroch Emil Johansson Torm tid av tn 6r, 
•~tern l'C''ilor\llSC1 av KPMG ra. ... 1idmli51 a•ul. Krister Jirbrink "'"""rill i'"tmre· 
~i.orlllrm1id a~tnt.r, KcMyl.ame>n 1illreviJorssuwleanlfflrC11tidavmlr.l.ouil\ll 
Ganhammarllll lnl•"lrialllruthymingsloblerra.cnridavtnlr, Mi<helWolf1ill 
n11111ns•1'fillllrC11 tidavfltlr. Bifal11Jllvalbcrcdningmsf0nlag7 

', ':x I"'' l""""""'"' I 
] R6stninpfonnul~r Jida 3(4) ] 

Ol FrAg1o'!'stimmanbllvitlstadg1K1nllgordnlngutly1t 
Kallclsc!dl ordinaric R>rmlllpSllmmalbll 1idip>1..,. veckorochscnas. 1d,·eckor 

=~~~ttinomtinn~f.ii&hotcllcr llnln:as5enom 

Biflll1iUankalklsclwsl:mibeh6ri1ordnina? 

l'k l"" 1--1 

)) Framliggand•avr•vi5orernasb4triitt•lseoch styr• lsenaeventuella 
yttranden 
S1yrtl~n fllreslhatl rc•isioruh<rinclscn $1'.•ll l.ijpll tLll Nu>dlin~ma. 
B•fall11ll>1yrtlscruffirs!.ag anl'C'·isionsbrr.lnc!sensl:•lllJi¥u1illllandlinaama? 

/J"X INcj l llord11nmngl 

k) Bnlutomfast11illandeavra1ultat-ochbalans riknlng 
S'_Yrtlscnrarcsliran~ltatrilni"loch t.lanvlkni.,.fllStSllllt. 
Bofalltill anfastsdlb~lwllikningochbabnrikniiit? 

l"x I'" l"""-·I 
I) Btta l1,1tomres1,11tatdi1position 

S~yrtlscnR!n:llirn'SUlf<l1<1ispMiliontnligt~iSNnpaid7. 
B1fal11illmn.Ja&e11>-...endchos>adsrinslm:ningmsresuhatdispns11ion? 

l'x I"" l""""'"'"'I 

IR6stningsformullrsida2(4)1 

I) Valavvalberadnlng 
Till>10lbmdni111lllr1idtnframtillnhtaordinlriestinunaf<lresl£$Kennylarsson 
(sanun:anblbndc).ZouinaGanhammaroch Mi<:hi:I Wolf. 
Difall •itl f<lnlagd? 

l'x I"" l"°"'-"I 
1,1) Av atyntlHn till fOrenlngulimman hin1kj1,1tn1 !rigor och av medlemmar 

anmildairenden 

~~::::;~~~In ::::;.;.~~:'.,i~~~;:;~~~::~kl~~~=~n~::. ~llnlnK a•• 
SryrclRnmreslir~a1tuppsl:Jt11abc$lmflommnyk:kpla1J.rt!iningoch 
elel:tmni$1: loblbolrungtillenc~1"'$1lnuna kommande""'-. 
Bifalltill 1ryrclscn1 tilrs!ag? 

l'x I"'; l"""""""' I 
v) FOrenlngastimm1nsavsl1,1tande 

Slimmoordfilrandcna•·slllWrOOICI 

I R6s1ningsfonnu lirsida4{4)1 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

,!_ (l /,,V; f-i ffl;~ 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar m6tet. 

b) Fastst8 11 ande av r6stl3ngd 

Till m6tet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. R6stliingden 
faststalls. 

c) Va l av stammoordforande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordf0randen justera protokollet 

f) Va l av r6str3knare 
Valberedningen foresl~r Oleg Davidsson Panfilov till sttimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare , Kerstin Fridner att jiimte stammoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens fd rslag? 

I Bordlaggning I 

j ROstningsformular sida 1(4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styre lsens ledamOter 

Revisorerna bar tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bi fall ti ll ansvarsfrihet f6r styrelsen f6r ri:ikenskaps<\ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angflende antalet s tyrelseledamOter och s u p ple anter 
Yalberedningen foreslAr oforiindra1 anta l. dvs 5 ordi narie och tre suppleanrer. 
Bifall till f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

x I Bordliiggning I 

o) Frag a om arvo de n at styrelseled a m Ote r o c h suppleanter, rev is orer o c h 
va lberedning 
Va\beredningen foresh'ir of6randrade arvoden. 
Bifa ll ti ll valberedningens forslag gaUande oforiindrade arvoden? 

I Jax I Ne; I Bordliiggning I 

p) Beslu t om st3mma n skal l utse styrelseordf6rande samt i fO reko mma nde fa ll 
va l av styrelseordfOrande 

Valberedningen fores lAr att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens f6rslag? 

I Bordlaggning I 

q ) Va l av styrelseledamOter och s u ppleanter 

r) Va l av revisorer och revisorssuppleanter 

s ) Ovriga val som beslutats av stamman elle r av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Va\beredningen fores!Ar att Carl-Axel Sj6blom och Roland Str6mbi:ick viilj s om som sty
relseledam6ter fo r en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleantcr, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till internre
visor fo r en tid av ett Ar, Kenny Larsson ti ll revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler f6r en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig fo r en tid av ett Ar. Bi fa ll ti ll valberedningens fors lag? 

I BordHiggning I 

R6stningsformuliir sida 3(4) I 

g ) Fraga om st3mman blivit i stadgeenli g o rdning u tlyst 
Kallelse till ordinarie f6reningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast tvA veckor 
fore stiimman ans!As pA viii synlig plats inom f6reningens fastighet eller Iamnas genom 
skriftligt medde lande i brevinkasten. 
Bifall ti ll att ka\lelse har skett i behOrig ordning? 

I BordJaggning I 

h) FrAga o m narva ro ratt vid foreni ngsstiimma 
Styrelsen fores!Ar pga smittorisken att stfunman ska vara stiingd for utomstAende. 
Bi fall ti ll styrelsens f6rslag att stiimman ska vara stiingd? 

I Ja X I Nej I Bordtaggning I 

Framl3ggan de av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen fo reslar att arsredov isningen skal l liiggas till handlingama. 
Bifall ti ll styrelsens f6rslag att arsredovisningen skall Jaggas t ill handlingama? 

I JaX I Nej I Bordliiggning I 

j ) Framl3ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen f6res!Ar art rcvisionsberattelscn skall liiggas ti ll handlingama. 
Bifal l till styrelsens fors lag att revisionsberiittelsen skal l liiggas ti ll handlingama? 

I JaX I Nej I Bordliiggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansr3kning 
Styrelsen fo res!Ar au resultatriikning och balansriikn ing faststiills. 
Bi fall till att fastsfa\ la resultatriikning och balansriikning? 

t) 

IJ\ I Nej I BordHiggning I 

Beslut om resu ltatdisposition 
Styrelsen fores!Ar resultatdisposition enligt 8rsredovisningen sid 7. 
Bifa ll till f6rslaget avseende bostadsriittsforeningens resultatdisposition? 

x I Bordlaggning I 

I ROstn ingsfonnuliir sida 2(4) I 

Va l av valbe redning 
Till valberedning f6r t iden fram till niista ordinarie stiimma foreslas Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall t ill fors laget? 

I JaX I Nej \ BordHiggning I 

u) Av s t yre lsen t ill fo reningsstamman h3 nskjutna tragor och av med lemmar 
anmii lda arenden 

FOrs lag rran styrclsen att anliigga en ny lekplats, att genomfOra rel in ing av 
fOreni ngens avloppssystem och intora elektronisk lokalbokning. 
Styrelsen f6res1Ar stamman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande hOst . 
Bifall till styrclsens f6rslag? 

\ JX I Nei \ Borctlaggning \ 

v) FOren ingsstiimmans avslutande 

Stiimmoordf6randen avslutar motet. 

I ROstningsformular sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn c;ofl'CLvb M(01//'t

t0vri a f ot 1rz;; o VJ 
I 

Ort och datum: 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 

Lagenhetsnummer (gamla): 

Namnteckning: 

FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOsttangd 

Till motet bar inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. Rfistlangden 
fastst3lls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att ji:imte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl·Axel 
Sjtiblom till protokollf6rare, Kerstin Fridner att j3mte st3.mmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valbcredningens forslag? 

I Bordl3ggning I 

I ROstningsfonnu!ar sida I (4) I 

m) Frltga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet f6r styrelsen f6r r3.kenskapsc\ret 2020? 

I Bordliggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lberedningen f6 reslc\r of6randrat anta l. dvs 5 ordinaric oc h tre supp\eanter. 
Bi fal l till f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter oc h suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Frftga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foreslc\r of6riindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag glillande oforiindrade arvoden? 

I Bordliggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen f6rcs1Ar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall ti ll valberedningens forslag? 

I la ti J Nej I Bordlaggning I 
/ 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foresh\r alt Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick vii lj s om som sty
relseledamOter f6r en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Em il Johansson vliljs 1ill styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA c\r och Em il Johansson for en tid av ett c\r, 
extern revisor u1ses av KPMG f6r en tid enligt avtal , Kri ster Jiirbrink utses till intemre
visor fdr en tid av ett c\r, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av en Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler f6r en tid av ett c\r, Michel Wolf till 
flaggansvarig f6r en tid av ett ck Bi fall till val beredningens fdrslag? 

I la ,iJ Nej I Bord!iggning I 

I ROstningsformuliir sida 3(4) 

g) FrAga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie f6reningsstlimma skall tidigast sex veckor och senast tvc\ veckor 
fore st3.mman anslc\s pa viii synlig plats inom foreningens fastighet eller liimnas genom 

skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Jax.. l Nej I Bordlaggning I 

h) FrAga om ni:irvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen foresHir pga smittorisken att st3.mman ska vara stiingd for utomst:\ende. 
Bi fall till styrelsens f6rslag alt st.iimman ska vara stlingd? 

I Ja ?( I Nej I Bordlaggning I 

Framlaggande av styrelsens lusredovisning 
Styrelsen fores l:\r att :\rsredovisningen skall 13.ggas till handli~garna. . 
Bifall till styrel sens forslag att :\rsredovisningen ska\I Higgas till handlmgama? 

Ila ~INej I Bordlaggning I 

j) Framliiggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen foresl:\r att revisionsberiirtelsen skall liiggas till handli~gama. . 
Bifall till styrelsens forslag an revisionsberiittelsen skall liiggas till handlingarna? 

I Ja )( I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansri:ikning 
Styrelscn foreslAr att resultatriikning och balansr3.kning faststalls. 
Bifall till att faststiilla resultatriikning och balansrakning? 

t) 

I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen f6resl:\r resultatdi sposit ion enligt Arsredov isningen s.id 7 ... 
Bifall till forslaget avseende bostadsriittsf6reningcns resultatd1spos1t1on? 

I Ja )l_ I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformuliir sida 2(4) ) 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till n3.sta ordinarie stlimma foreslc\s Kenny Larsson 

(sammankallande). Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hi:inskjutna frltgor och av medlemmar 

anmalda arenden 

FOrslag fr :\n styrclsen alt anHigga en ny lckplats, att genomf~ra relining av 
foreningens avloppssystem oc h info ra clcktronisk lokalbokmng. . . 
Styrelsen f6resl:\r stiimman att uppskjuta beslutet om en ny.~ekplats, relmmg och 
elektronisk Jokalbokning till en extra stiimma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

Ila aNej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstiimmans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnuJar sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstlangd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som rcdovisas i bilaga. ROstlangden 
fastst3lls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Va\beredningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov till stammoordf6rande Carl-Axel 
SjOblom till protokollf6rare, Kerstin Fridner att jtimte stammoordforande~justera 
protokol let och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bi fall till valberedningens f6rslag? 

I Bord!aggning I 

ROstningsfonnular sida 1(4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifal l ti ll ansvarsfrihet for styrelsen for r3kenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angllende antalet styrelseledami:iter och suppleanter 
Valberedningen fores l<\r oforandrat antal. dvs 5 ordinaric oc h tre supplcanter. 
Bi fal l till fors laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I J~ I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Val beredn ingen foreslc\r oforandrade arvodcn. 
Bifall till valberedningens forslag ga\lande of6riindrade arvoden? 

I la« I Ne j I Bordliiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Va lberedningen foreslAr att styrelsen ska u1se ordforande inom sig. 
Bifall ti ll valberedningens forslag? 

I Bordl3ggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) bvriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen fores!ar att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbtick valjs om som scy
relseledamOter for en tid av tva Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre· 
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revi sorssuppleant for en tid av ett c\r, Zouina 
Ganhammar till ansvarig for uthymingslokaler f6r en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av eu Ar. Bi fall till valberedningens forslag? 

I Ja D( I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) I 

g) Frllga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie fOreningsstB.mma skall tidigast sex: veckor och senast tvA veckor 
fore st.3.mman ansl<\s pl\ vii i synlig plats inom foreningens fastighct eller lamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkastcn. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Bord!aggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen fores!Ar pga smittoriskcn au stiimman ska vara st.iingd for utomst3ende. 
Bifall till styrelsens forslag au stilmman ska vara st3ngd? 

I Jk I Nej I Bordlaggning I 

Framliiggande av styrelsens Arsredovisning 
Styrelsen fo reslflr att ftrsredovisningcn skal l ltiggas till handlingama. 
Bi fall till styrelsens forslag att Arsredo' isningcn skall ltiggas t ill handlingama? 

I J~ I Nej I Bordlaggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen foresh\ r att revisionsberiittcl sen skall Higgas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag an revisionsbertitte\sen skall laggas till handlingama? 

I Ji I Nej I Bordiaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen fores!Ar att resultatriikning och ba lansrtikning faststalls. 
Bifall till att fasmtilla resultatriikning och balansr3kning? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foreslAr resulta1disposition enl igt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslage1 avseende bostadsrattsforeningens resultatdisposition? 

I Jal, I Nej I Bord!aggning I 

ROstningsfonnular sida 2(4) 

Val av valberedning 
Till valberedning fo r tiden fram till nasta ordinarie stamma foresl as Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna frllgor och av medlemmar 
anmalda arenden 

FOrslag frAn styrelsen alt anlligga e n ny lekplats, att genomfora relining av 
fdreningens a\'loppssystcm och infOra r lcktronisk lokalbokning. 
Styrelsen foreslc\r stamman att uppskjuta beslutet om en ny Jekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I J:x I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

St3mmoordforandcn avsluta r mOtet. 

I ROstningsfonnuHir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla ): 

8} 
Ort och datum: Namnteckning : 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b} Faststallande av r0stl3ngd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. R6sdiingden 
faststalls. 

c) Val av st3mmoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordf0randen justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen foresl<\r Oleg Oavidsson Panfilov till stiimmoordforandc, Carl .Axel 
Sj6blom ti ll protokollfdrare, Kerstin Fridner att j3mte stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

R6stningsforrnuliir sida 1(4) I 

m) Fr~ga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet f6r styrelsen for riikenskapsdret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen f6rcs1Ar oforandrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bi fal l till f6rslaget avseende antalet styrel seledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

a) FrAga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foreslcir oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens f6rslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i forekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen f6resh\ r att styrelsen ska utse ordf6rande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I BordJaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslcir att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick valj s om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvci cir och Emil Johansson f6r en tid av ett cir, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till internre
visor for en tid av ett cir, Ke1U1y Larsson ti ll revisorssuppleant f6r en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett cir, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av en Ar. Bifall till valbercdningens f6rslag? 

I Ja .,<.__ I Nej I Bord!aggning I 

ROstningsformuHir sida 3(4) I 

FrA a om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g) Kall~lse till ordinarie foreningsstiimma skall ti~iga~t sex veck~r och sena~t tvci veckor 

fore stiimman anslAs pci val synlig plats inom foremngens fast1ghet e\ler lamnas genom 

skriftligt meddclande i brevinkasten. . 
Bifa\1 till att kallelse har skett i behOrig ordmng? 

I Bordlaggning I 

h) FrA a om niirvaroratt vid fOreningsstamma . 
Styr~lsen fores\Ar pga smittorisken att sttimman ska vara stangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag an sttimman ska vara sttingd? 

j) 

I Ja '>< I Nej I Bordlaggning I 
Framlaggande av styrelsens Arsredovisning. . 
Styre\sen f6res 1Ar att Arsredovisningen skall liiggas till handh~gama. . 
Bifall till styrelsens forslag an Arsrcdovisningen ska\115.ggas 11 11 handlmgama? 

I Ja >< I Nej I Bordlaggning I 

Framl3ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . 
Styrclsen forcsl:\r att rcvisionsberi~tt~\sen s~.all laggas ull ~andh~gama. . 

0 
? 

Bifall ti ll styrel sens forslag att rcv1s1onsberattelsen skall laggas ti ll handil n='ama. 

I J> I Nej I BordJaggning I 

k) Beslut om fastst311ande av resultat- och bal~nsr3kn~.ng 
Styrelsen forcslAr att resultatrtikning och balansrtikn 1 1~g faststa lls. 
Bi fall ti ll att faststtilla resultatriikning och balansraknmg? 

t) 

I Ja I •i I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition . 
Styrelsen foreslcir resultatdisposition enligt Ar~redovisningen s.1d 7.. . ? 

Bi fal l till forslaget avseende bostadsrattsforemngens resultatd1spos1t1on . 

I Ja /- I Nej I BordJaggning I 

ROstningsfonnuJar sida 2(4) 

Val av valberedning . 
Till valberedning f6r tiden fram till ntista ordin~r ie stiimma fores! As Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till fOreningsstiimman hiinskjutna frflgor och av medlemmar 

anmiilda iirenden 

FOrslag frAn styrelsen att anliigga en ny l ekpla ~ s, att genom~Ora relining av 
fiiren ingens avloppssystcm och inf<ira elckt romsk loka lbokmng. . . 
Styrelsen foresl<\r stamman att uppskjuta beslutet om en ny .~ekplats, rehnmg och 
e\ektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I\, INej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstiimmans avslutande 

St.iimmoordfOranden avslutar mOtet. 

ROstn ingsformular sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

g; 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar m6tet. 

b} Faststiillande av r6stliingd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bi laga. ROstliingden 
faststiills. 

c) Val av stiimmoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stiimmoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen fores l<\r Oleg Davidsson Panfi lov till stlimmoordf6rande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jlimte stiimmoordf6randenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Ja)( I Nej I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnular sida 1(4) 

m ) FrAga om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledam6ter 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelscn for rakenskapsAret 2020? 

I Bordlliggning I 

n} Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lberedningen f6res1Ar of6rii.ndrat antal. dvs 5 ord inarie och tre suppleanter. 
Bifall til l fors laget avseende antalct styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bord\aggn;ng I 

o) Fraga om arvoden M styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Va lberedningen foreslAr ofdrandrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande of6r1indrade arvoden? 

I Bordlliggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foreslAr att styrelscn ska utse ordforande inom sig. 
Bifall til l valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stiimman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stiimman 
Valberedningen foreslAr att Carl·Axel SjOblom och Roland StrOmhlick viiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enli gt avtal, Krister Jiirbrink utses till internre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till rcvisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fall till valberedningens forslag? 

I Ja)\ I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformu!ar sida 3(4) I 

F a a om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g) K~ll~lse till ordinarie foreningsstamma skall tidiga~t sex veck?r och sena~t tvA veckor 

fore stamman ansh\s pA val synlig plats inom foremngens fast 1ghet eller Jamnas genom 

skriftligt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall till an kallelse har skett i beh6rig ordmng? 

I J~ I Nej I Bordlaggn;ng I 
h) Fra a om n3rvaror3tt vid foreningsstiimma 

Styr~l sen foreslAr pga smittori sk~n an stfunman ska .. vara?st3.ngd for utomstAende. 
Bi fall till styrelsens fo rslag att stamman ska vara stangd . 

j) 

[ Jazl I Nej I Bord\aggn;ng I 
Framl3.ggande av styrelsens Arsredovisning. . 
Styrelsen fores!Ar att {trsredov isningen skal\ ltiggas tdl ~andh~gama. . ? 

Bi fall till styrelsens fOrslag att ~rsredovisningen skall laggas ul\ handhngama. 

I Ja/( I Nej I Bordlaggning I 
Framliiggande av revisorernas beriittelse och styrelsens eventuella 

yttranden . . 
Styrelsen fOrcstar att revisionsbcriitte\sen skal l Jaggas till ~~andl1~gama .. "' ? 

Bifall till styrelsens fors\ag att revisionsber5.ttelscn skall laggas till handl1ne-ama. 

\ JX \ Nei \ Bordlaggn;ng \ 

k) Beslut om faststiillande av resultat· och balansriikning 
Styrelsen fo reslar att resultatriikning och balansrii~ni~g faststiill s. 
Bifall till att faststiilla resultatrlikning och balansraknmg? 

t) 

l 
I Bord\aggning I 

Beslut om resultatdisposition . . . 
Styrelsen foresl<\r resultatdisposition enligt Ars_redov1smngen s_1d 7. . . ? 

Bifall till forslaget avseende bostadsriittsforenmgens resultatd1spos1t1on . 

I Ja X I Nej I Bord\aggn;ng I 

ROstningsformuliir sida 2(4) 

Val av valberedning . .. . !As K Larsson 
Till valberedning for tiden fram till nlista ordin~ne stamma fores enny 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? 

I Bordlliggning I 
u) Av styre lsen till foreningsstamman hanskjutna frfigor och av medlemmar 

anmiilda iirenden 

FOrslag fr1\n styrelsen att anliig~a ~n ny lekpla~s, _att ~eno":1~0r~ relining av 
roreninoens a"loppssystem och mrora elektromsk lokalbokmng. . . 
Styrelse~ f6res l<\r stii~man att uppskjuta bcslutet om en ny -~ekplats , rehnmg och 
e\ektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bi fall till styrelsens forslag? 

I \: I Nej II Bord\aggn;ng I 
v) FOreningsstammans avslutande 

St1immoordf6randcn avslutar motet. 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

9't 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordfcirande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar motet. 

b) Faststallande av r0stl3ngd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststal ls. 

c) Val av st3mmoordf0rande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j3mte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen fOresh\r Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner attjlimte stiimmoordf6randenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bord!aggning I 

ROstningsfonnular sida 1(4) I 

m) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen f6r riikenskapsAret 2020? 

I\ INej I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lberedningen foreslAr of6r3ndrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall tiU f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja )( I Nej I Bordlaggning I 

o) FrAga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6reshlr oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens f6rslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bord!aggning I 

p) Beslut om sti.imman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen f6reslilr an styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens fOrs lag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslilr an Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tvi! c\r, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvi! cir och Emil Johansson for en tid av ett c\r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett c\r, Kenny Larsson till revisorssupplean1 for en tid av ett c\r, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig fo r en tid av ett ar. Bi fal l till valberedningens forslag? 

I Ja)( I Nej I Bordtaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) I 

.. br ·t i stadgeenlig ordning utlyst 
g) FrAga om sta~m_an. 1~1 .. skall tidi ast sex veckor och senast tva veckor 

Kallel~.e tiJI ordmat~e ~n:~,mgs~·tgampl~t~ inom for!ningens fastighct eller liimnas genom 
fore stamman ans as pa va syn t 

skriftligt meddelande i brevi nkasten. . 
Bi fall till an ka\lelsc har skett i behOrig ordnmg? 

I la /:. I Nej I Bordlaggning I 
a a om narvaroratt vid foreningsstamma . 

h) ~;yr;lsen foreslilr pga smittorisk~n att stiimman ska .. vara? stiingd for utomstAende. 

Bifall till styrelsens forslag au stamman ska vara stangd. 

j) 

[ JaX I Nej \ BordJaggning I 

Framl3ggande av styrelsens arsredovi_~ning. . 
0 

m 
Styrelsc11 forcs\Ar att Arsredovi sningen ska\l laggas 11\1 ~andh~can dr o ? 
Bifall till styrelsens fOrslag att Arsrcdovisningen skall laggas till h:m mcama. 

I Ja )(. I Nej I Bord!Oggning I 

Framl3ggande av revisorernas beri:ittelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. -111 di" · a 
Styre\scn fores\Ar att revisionsberiittelsen skall laggas ti .~an i~garn dr ? 
Bifall till styrelsens forslag au revisionsberiittclsen skall laggas till han ingama . 

I la;x· I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststi.illande av resultat· och ~al~nsr3kn~.ng 
Styrelsen fOreslar att resultatrii~i~g och balansra~1~g ;~ststalls. 
Bifall till att faststll\la resultatraknmg och balansrakmng . 

t) 

I la X I Nej I Bordlaggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . 
Styre\sen fores Jar resultatdisposition enligt ars.redov1smngen s.1d 7 ... 
Bifall till forslaget avseende bostadsriittsforenmgcns resultatd1spos111on? 

I J I Nej I Bordlaggning I 
\. I I 

ROstningsformuliir sida 2(4) 

~~i ::i~~~~~;::~r"t?den fram till niista ordin~rie stamma foreslds Kenny Larsson 

(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? 

[l"x I Nej I Bord!Oggning I 
u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna trAgor och av medlemmar 

anmi.ilda arenden 
FOrsJao fr§n styrelsen att anliigga en ny lekplats, att genomf?ra relining av 

~~r~;1ife~c;Osr:s~~~~~:~':::~c:p~~~~~:a c~~t~1c:~~~ 1;:~~~~~;~~~ .. relining och 

el:ktronisk lokalbokning till en extra stii.mma kommande host. 

Bifall till styrelscns forslag? I la)< I Nej I Bordtaggning I 

v) FOreningsstammans avs\utande 

Stammoordforanden avslutar motet. 

ROstningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

~CYe{t"g{>fb_a,55{??? 
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med fOrslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar m6tet. 

b) Faststi.illande av rOstlangd 

Till m61et har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststalls. 

c) Val av st3mmoordf0rande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordtoranden justera protokollet 

f) Va l av r0str3knare 
Valberedningen fdresldr O leg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl·Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridner au jiimte stlimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningcns fors lag7 

[ ROstningsfonnuJar sida 1(4) I 

m) Frflga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revi sorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fo r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen f6r riikenskapsAret 2020? 

I Jax I Nej I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fo resldr oforiindrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifal l till forslaget avseende amalet styrelseledam6ter och suppleanter? 

I Ja >( I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6resldr oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag g3Jlande of6riindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fa ll 
va l av styrelseordforande 

Valberedningen f6res1Ar an styrelsen ska utse o rdf6rande inom sig. 
Bi fa ll til l valberedningens fors lag? 

I Ja,)C I Nej I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningcn fores lAr alt Carl-Axel Sj6blom och Roland St r6mbiick viiljs om som sty
relseledam6ter f6r en t id av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av en Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en t id enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor f6r en tid av en Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant f6r en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar ti ll ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett dr. Bi fa ll ti ll valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

R6stningsfonnu!ar sida 3(4) 

Fri\ a om st3mman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g) Kal~l se till ordinarie foreningsstlimma ska!\ tidiga~t sex veck~r och sena~t tva v~kor 

f6re stiimman ansld.s pA val synli g plats inom f6remngens fast1ghet eller lamnas genom 

skriftligt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall ti ll att kallelse har skett i beh6rig ordmng? 

\\,• I Nej 
I Bordlaggning I 

h) Frflga om narvaror3tt vid foreningsstarnrna .. . 
Styrelsen fo res\Ar pga smittorisk~n att stamman ska __ vara?stangd for utomstAende . 

Bi fall till styrelsens forslag art stamman ska vara stangd . 

j) 

I Ja )<'. I Nej I Bordlaggning I 
Frarnlaggande av styrelsen~ arsredov~~ning. . 
Styrelsen foreslar att arsrcdov ismngen skall laggas till handli~gama. . 

7 
Bi fall till styrel sens f6rslag att arsredovisningen ska II laggas ull handhngama. 

\ 1X \ Nei \ Bordlaggning I 
Framl3ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . 
Styrelsen forcs!Ur att revisionsbcriittelscn skall laggas ull ~~andl11~gama. . 
Bi fall till styrel sens forslag au revisionsbcrlitte\sen skall laggas till handhngama? 

I JaX:: I Nej I Bordlaggn;ng I 
k) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 

Styrelsen f6res1Ar att resultatrii~ni~g och balansrii~i~g ~ststiil l s . 
Bifall till att faststiilla resultatraknmg och balansrakmng. 

\) 

I Jax I Nej 
I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foreslAr resultatdisposition enli gt Ars.redovisningen s.id 7. . . ? 

Bifall till forslaget avseende bostadsrlittsforemngens resultatd1spos1t1on . 

I la)<'... I Nej I Bordlaggn;ng I 

ROstningsfonnular sida 2( 4) 

Val av valberedning L 
Till valberedning for tiden fram ti ll niista ordin~rie stlimma foreslds Kenny arsson 

(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till fors laget? I Bordlaggning I 
u) Av styrelsen t ill foreningsstamman h3nskjutna tragor och av medlemmar 

anm31da arenden 

FOrslao fn\ n styrclse n att anHigga en ny l ekpla~s, att gcnomf~ra relining av 
rorcnh7uens avloppssystem oc h infOra clcktromsk lokalboknmg. . . 
Styrel se~ foresldr stamman att uppskjut_~ beslutet om en ny .~ekplats, rehmng och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifa ll till styrelsens f6rslag? 

I J).c I Ncj I Bordlaggning I 
v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postri:ist: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordfOrande Oleg Oavidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststiillande av rOstlangd 

Till m01et har inkommit ____ postrOster som redovisas i bi laga. R6stliingden 
faststiills. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jamte st3mmoordf0randen justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen foresh\r Oleg Davidsson Panfilov till st.iimmoordforande, Carl ·Axel 
SjOblom till protokollfora re, Kerstin Fridner att jamte stammoordf6randenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till va\beredningens forslag? 

I Ja')(_ I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 1(4) 

m) FrAga om ansvarsfrihet tor styre lsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet f6r styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut ang3ende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores ldr ofortindrat antaL dvs 5 ordinaric och tre suppleamer. 
Bifall till f6rs laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja X I Ne j I Bordlaggning I 

o ) FrAga om arvoden At styrelseledamOter och suppleante r, revisore r och 
valberedning 
Valberedn ingen foresldr ofortindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Ja )\ I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut om st3mman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fa ll 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foresldr att styrelsen ska utse ord forande inom sig. 
Bifal l till valberedningens fcirs lag? 

I Bordliiggning I 

q ) Val av styrelse leda mOte r och supple anter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslAr att Carl-Axe l SjOblom och Roland StrOmback vii lj s om som sty
relseledamOter for en tid av rvd dr, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs ti ll styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvc\ Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister farbrink utses till intemre
visor for en tid av ett dr, Kenny Larsson till revisorssuppleant f6r en tid av ett dr, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett dr, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett dr. Bifall tiJJ valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

ROstningsfonnuHir sida 3(4) 

bl" ·t . tadgeenlig ordning utlyst 
g) FrAga om stam~an . · ~· Is .. all tidi ast sex veckor och senast tvc\ veckor 

Ka\lelse till ordinane for~~mgss.tam;na ~k m for; ningens fastighet eller liimnas genom 
fore stamman anslds pc\ val synlig P ats mo 
skrift li gt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall till an ka!lelse har skett i behOrig ordmng? 

F" X II Nej II Bordlaggnin9 

.. att vid toreningsstamma 
h) FrAga om narvaror . . k r·mman ska vara stangd for utomstdende. 

Styrelsen fo resldr pga sm1ttons en att s a .. d? 
Bifall ti ll styrelsens forslag att stiimman ska vara stang . 

[ Ja X I Nej I Bordlaggning J 

.. d v styrelsens ftrsredovisning 
Framlagg~n e a . . •en skall Hi gas ti ll handlingama. 
Styrelscn forcsldr att ~rsrcdov1~nmgd , ·sning~1 sk<i ll liiugas till handlingama? 
Bifall till styrelsens forslag au , rsre O\ 1 -

[ JaX I Nej I Bordlaggning l 
j) 

Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. 1 k 11 1 .. g •as ti ll handl ingama. 
Styrelscn fores Jar att ~ev i s ionsber~tt~ se~ srii~tel :e; ska\\ Hie.gas till handlingama? 
Bifall till styrelscns fo rslag alt rev1s1ons e , -

[ 1x \ Nej \ s orctiaggnin9 

k) Beslut om faststallande av re sultat- och ~al~nsr3kn~.ng 
Styrelsen foresl! r att resultatrii~i~g och balansra~1~g ~ststa ll s. 
Bi fall till att faststiilla resultatrakmng och balansraknmg. 

t) 

I Ja X I Nej I Bordlaggning l 
Beslut om resultatdisposition . . . 
St relsen foresldr resuhatdisposition enligt Arsredov1snmgen s.1d 7.. . ? 
Bi~all till forslaget avseende bostadsriittsforcningens resultatd1spos1t1on . 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 
. . I J 
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Val av valberedning . .. ct· . tamma foresl:!s Kenny Larsson 
Till va\beredning for tiden fram till nasta or m~ne s 
(sammankallandc), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bi fall till fors \aget? I Bordlaggnin9 

u) Av styrelsen till fOreningsstamman hanskjutna frAgor och av medlemmar 

anm31da arenden . 
FOrslag fr 1\ n styrcl scn atl anliigga en ny l ckpla~s, att gelnbo mkf~ra rclinrng av 

· h ·n tora clcktromsk loka o mng. 
fcircningc ns avlopp.~sys tcm oc 

1 
k t beslutet om en ny Jekplats, relining och 

Styrelsen foreslc\r stamman alt upps JU-~ d h" 1 elektronisk lokalbokning till en extra stamma komman e os . 
Bifa ll till styrelsens forslag? 

\ 1X \ Nei \ Borctlaggning \ 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar motet. 

ROstningsfonnu\ar sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfi lov Oppnar motet. 

b) Faststiillande av rostliingd 

Till mOtet har inkommit ____ postr6s1er som redovisas i bi laga. Rtistliingden 
faststii lls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen f6res1Ar Oleg Davidsson Panfi lov till stB.mmoordforande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifal l till valberedningens f6rslag? 

I Ja\L I Nej I Bordliiggning I 

I ROstningsfonnu!ar sida I ( 4) I 

m) Fr~ga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I 1\;; I Nej I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresl<lr oforiindrat antal. dvs 5 ordinarie och ire suppleanter. 
Bi fal l till fors laget avseende antalet styre lseledamOter och suppleanter? 

I Ja'L I Nej I Bordlaggning I 

o) FrAga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Va lberedningen foreslAr ofortindrade arvoden. 
Bi fall till valberedningens forslag giiHande oforiindrade arvoden? 

I Bordlliggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordtorande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foresh\r alt styrelsen ska mse ordforande inom sig. 
Bifall til l valberedningens fo rslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av st3mman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foresl<\r att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick vtiljs om som sty
relse ledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viilj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
ex.tern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister farbrink utses till intemre
visor for en tid av en Ar, Kenny Larsson ti ll revisorssuppleam for en tid av ett Ar, Zouina 
Ganhanunar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens forslag? 

I \ '.'.: I Ne j I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) I 

g) Fraga om sta~m.an .bli~it i s~.adgee~~:~ti~~da~:~;x.u~~~~~r och senast tvA veckor 
Kallelse till ordmane foremngss.tamma ~ fl g . gens fastighet eller Hi.mnas genom 
fore stamman ans!As pd val synhg plats mom oremn 

j) 

skriftligt meddelande i brevinkasten. . 
Bi fall till att kal\else har skett i behOrig ordnmg? 

I Ja ')( I Nej I Bordlaggning] 

Framl3ggande av styrelsens Arsredovi.~ning. . ' 
St relsen foresJar att <\rsredov isningen ~ka~\ laggas 11\l ~and~11~gama .. " ? 
Bi~all till styrelsens forslag an Arsredov1sn1ngcn skal\ lagga:, 11\l handlm~ama . 

I Ja 'I-- I Nej I Bordliggning I 

Framl3ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 

yttranden .111 ctr 1a 
Styrelscn forcsl:\r att revisionsber31telscn ska ll Higgas 11 .~an '~Tia~ d.r ? 
Bifall till styrelsens forslag att revisionsberfittelsen skall laggas t1 an ingama. 

I Ja /; I Nej I Bordlaggning I 
k) Beslut om faststallande av resultat- och ~al~nsr3kn~."9 

Styrelsen f6res1Ar att resultatrii~i~g och balansra~m~g ~ststalls. 
Bifall till an fastst31la resultatraknmg och balansrakmng. 

t) 

I Ja ')l II Nej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition . . . 
Styrelsen fo reslc\r resultatdisposition enligt Ars.redov1snmgen s.1d 7.. . ? 

Bifall 1ill f6rs laget avseende bostadsrattsf6renmgens resultatd1spos1uon . 

I Bordlaggning I 
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~~: ::i~~~~:::~~;t?den fram till nasta ordin~rie stamma f6reslkl Kenny Larsson 

(sammankallande), Zouina Ganhammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget'? I Bordlaggnin~ 
u) Av styrelsen till fOreningsstamman h8nskjutna frilgor och av medlemmar 

anm3\da arenden 

Fo
··rslag frAn stvrelsen att anliigga en ny lekplats. att genonk1f?nt relining av 

· · ff 1 kt n·sk lokalbo ·nmg. 
fOrcn ingcns avlopp.~system och 111 k~r~ c~sl~:t ~m en ny lekplats, relining och 
Styrelsen foreslc\r stamman att upps JU a .. 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifall till styrelsens forslag? 

P\z: I Nej I Bordlaggning I 
v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordf6randen avslutar motet. 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

\ 
Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rostlangd 

Till motet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststalls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokolltorare 

e) Val av en person att j3mte stiimmoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen fores lAr Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jamte stammoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

l\z INei 
I Bordlaggning I 

j ROstningsformuHir sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revi sorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet f6r styrelsen f6r riikenskapsAret 2020? 

I Bordl3.ggning I 

n) Beslut angB:ende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedn ingen foresl~r of6rtindrat antal , dvs 5 ordinarie och tre supp\eanter. 
Bi fall till f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I la 

1 
I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter1 revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen f6res1Ar of6riindrade arvoden. 
Bifall tiU valberedningens f6rslag giiUande oforiindrade arvoden? 

I Ja I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
va l av styrelseordforande 

Valberedningen foreslAr att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall til l valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskj utits till 
stamman 
Valberedningen f6res1Ar att Carl-Axel SjOblom och Roland Str6mbllck valjs om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson vii lj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emi l Johansson for en tid av ett c\r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid en Ii gt avtal, Kri ster Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fo r en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ctt c\r, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall ti ll valberedningens f6rslag? 

I la :X, I Ne j I Bordltiggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) I 

bl" ·t . tadgeenlig ordning utlyst 
g) FrAga om sta~m.an . 1~1 Is.. kall t idi ast sex veckor och senast tvA veckor 

Kallelse till ordmane forcnmgss.tamma ~ ff g ·ngens fastighet eller liimnas genom 
fOre stamman ans!As pA viii synhg plats mom orem 
skriftligt meddelande i brevinkasten. . . 
Bifall till att kallelse har skett i behOng ordmng? 

r~)( I Nej l Bordlaggnin5 

.. ·· tt vid foreningsstamma 
h) FrAga om narvarora . . k tt stiimman ska vara stiingd fOr utomstAende. 

Styrelsen foreslAr pga sm1ttons en a .. ? 
Bifall till styre\sens forslag att stiimman ska vara stangd. 

pa}: 1i Nej II Bord!aggning l 
Framli:iggande av styrelsens Arsredovi_~ning. . 

Styrels~n fo res
1
1Ar attfi~rsr1aegd~:;~~1;;~:\~i~~~~~:~:~~;: 11~:;~!'~ft~

1

~~·dlingama? 
Bifall tt\I styre sens ors ' · -I Ja I Nej l Bordlaggning I 

j; . . 

j) 
Fram13ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 

yttranden ·· ·111 dlingarna 
Styrelsen fOreslAr att ~evisionsber~tt~lsc~~~~ll:;;:~~~l l;:~as till ha:;dl ingama? 
Bifall till styrelsens forslag att rcv1s1ons - 0 

I la J I Nej I Bord!aggning I 
k) Beslut om faststallande av resultat- och ~al~nsri:ikn~.ng 

Styrelsen foreslAr att resultatrii~i 1~g och balansra~1~g ~ststal l s. 
Bifall till att faststiilla resultatraknmg och balansrakmng. 

t) 

[ Ja i\ I Nej I Bordltiggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . . 
St re\sen foresh\r resultatdisposition cnhgt Arsredov1smngen s.td 7.. . ? 

srrall till forslaget avseende bostadsriittsforeningens resultatd1spos1t1on . 

I Ja A I Nej I BordJaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 2(4) 

Val av valberedning . .. d. . stanuna foreslc\s Kenny Larsson 
Till va\beredning fOr tiden fram u\l nasta or m~r~ I W If 
(sammankall ande}, Zouina Garthammar och Mic e o . 

Bifa\I till forslaget? I Bordlaggning l 
u) Av styrelsen till foreningsst3mman hiinskjutna frB:gor och av medlemmar 

anmi:ilda arenden 

FOrslag rran styrelsen att anHig?a ~n "\ 'tr~~~;:,kal~Jae\~:~~~1::. relinin g av 

rnrcningens avlopp.~system och 111 ~~ra e~slutet om en ny lekplats, relining och 
Styrelsen foreslAr stamman art upps JUt~ d h .. t 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma komman e os . 

Bifall till styrelsens forslag? 

I Ja)<\ I Nej I BordlaggningJ 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsformuUir sida 4(4} 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

0 ,1' 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med fiirslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar motet. 

b) Faststi:illande av rOstl.iingd 

Till mOtet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststiills. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j8mte stammoordtoranden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen foresl;\r Oleg Davidsson Panfilov till st3mmoordf6rande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimte stanunoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall ti ll valbcredningens forslag? 

I Bord!aggning I 

ROstningsfonnuHir sida 1(4) I 

m) Frc\ga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har till styrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihe1 f6r styrelsen for r1ikenskaps<iret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningcn foreslAr oforiindrat antal, dvs 5 ordinarie och tre suppleanler. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores lAr oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om st.limman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foreslh alt styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h.linskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viiljs om som sty
relseledamOter f6r en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor f6r en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av en Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig f6r en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens f6rs lag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformuliir sida 3(4) 

Fri\ a om st3mman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g) Kall~l se till ordinarie foreningsstiimma skall tidiga~t sex veck?r och sena~t tv3. veckor 

f6re stamman anslAs pi viii synlig plats inom forenmgens fast1ghet eller lamnas genom 

skri ftligt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall till att kallclse bar skett i behOrig ordnmg? 

j JX j Nei j Bordlaggning I 
h) Fraga om narvaroratt vid foreningsstamma .. . 

Styrelsen foreslAr pga smittorisken att stiimman ska .. vara? stangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag att stlimman ska vara stangd . 

j) 

I Ja X I Nej I Bord!aggning I 

Framlaggande av styrelsens arsredovi.~ning. . 
St relscn fores\Ar att 3.rsredovisningen ska\l laggas till handil~garna . . 
Bi~all till styrelsens forslag an arsrcdovisningen skall Higgas till handlmgama? 

I J.:x- I Ne j I Bord!aggning I 

Framlaggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . 
Styrelsen foreslAr att revi sionsber~tt~ lsen s~all lagga~ till ~~andil~gama. . 

0 
? 

Bi fall till styre\sens forslag an rev1s1onsber.1ttelsen ska!l laggas u\l handlm=ama. 

\ JX I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat· och ~al~nsr3kn~.ng 
Styre\sen fores!Ar att resultatriikni~g och balansra~1~g f~ststall s. 
Bifall till an fastst3lla resultatr3knmg och balansrakmng . 

t) 

I Bordlaggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . 
Styrelsen foresli r resultatdisposition enligt 3.rs.redov1smngen s.1d 7.. . ? 
Bifall till forslaget avseende bostadsrii.ttsforenmgens resultatd1spos1t1on. 

I J~ I Nej I Bordliggning I 

ROstningsformuHir sida 2(4) 

Val av valberedning . as K L 
Till valberedning for tiden fram till n3sta ordin~rie stiimma fores! enny arsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bi fall till fors\aget? I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna fr3gor och av medlemmar 

anm31da arenden 
FOrslag fn\ n slyrelscn att anliigga en ny Jckplats, att gcnom~Ora relining a'' 
rorcningens avioppssystcm och infora elcktronisk lokalbokmn g. . . 
Styrelsen fores li r stiimman att uppskjut.~ beslutet om en ny. ~ekplats, rehmng och 
elektronisk Joka\bokning till en extra stamma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I J~ I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsformular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b} Fastst.iillande av r0stl8ingd 

Till mOtet bar inkommit __ / __ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststl.il ls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att ji:imte sti:immoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen Joresl~r Oleg Davidsson Panfilov ti ll stammoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner anjl.imte stl.immoordforandenjus1era 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6strii.knare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bord!aggning I 

ROstningsfonnuliir sida 1(4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet fO r styrelsens ledamOter 

Revisorema har til lstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I Bordtaggning I 

n) Beslut angc\ende antalet sty relseledamOter och suppleanter 
Valbercdningen fores!Ar oforandrat anta l. dvs 5 ordinarie och Ire suppleanter. 
Bi fa ll ti ll forslaget avseende antalet styre lseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden At styrelseledamOter och supplea nter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foresh\r ofOrandrade arvoden. 
Bifall till valberedningens fors lag giillande oforiindrade arvoden? 

IJ•x I Nej I Bord!aggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfo rande samt i forekommande fall 
va l av styre lseordfOrande 

Valberedningen fores\Ar alt styre lsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga va l som beslutats av st3mman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick vtiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tv<i dr och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink ut ses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig fOr uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fall till valberedningens forslag? 

I Jj( I Nej I Bordlaggning I 
I 

ROstningsformular sida 3(4) 

br •t . tadgeenlig ordning utlyst 
g) Fraga om sta~m.an. 1~1 I s .. skall tidi ast sex veckor och senast tva. veckor 

Kalle\se till ordmane forenmgss.tamma . ff g . gens fastighet eller Himnas genom 
fore stiimman anslAs pA viii synhg plats mom orenm 

skriftligt meddelande i brevin~astc~: . . ? 
Bi fall till att kallelse bar skett I behong ordmng. \ I N · I BordtaggningJ (f:: CJ : - . 

h) Fraga o m narvaroratt _vid .forening~sta:~:a vara stangd for utomstAende. 
Styrelsen f6res1Ar pga. sm1ttonsk~n art stammvara stiin d? 

j) 

t) 

Bifall till styrelsens forslag att stamman ska g 

P:>I \ Nej I Bordlaggning I 
.. d v styrelsens arsredovisning 

Framlaggan e 3 . . 
1 

ska\\ Jaggas till handlingama. 
Styrelsen foresJar att Arsrcdov1smnge1 . . skall Jaggas till handlingama? 
Bifall till styrelsens forslag att l\rsredov1sn1ngen e· y \ Nej \ Bordtaggnini]I 

Fra m13ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuell a 

yttranden . . b .. ttelsen ska\\ Higgas till handli~gama. 
Styrelsen foresJar att rev1s1ons era_ . be .. ttclsen skall Hig2as t11l lmndlingama? 
Bifa\1 till styrelsens forslag att rev1s10ns ra --

[)<; I Nej I Bordtaggning J 

Be slut om resultatdisposition . . . . d 7 
Styrels~n f~resl<ir resultatddis:~::~~~~11~;~r!~r::~~;s;~~;a~;tspo~ition? Bi fall ull fors \aget avseen e 

ROstningsformuHir sida 2(4) 

Va l av valberedning . .. d. . stiimma fores l-'.s Kenny Larsson 
Till valberedning f6r tiden fram t1ll nasta or m~ne I W If 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Miehe o . 

Bi fall till fors laget? E \Nej \ BordJaggnin9 

h .. k. tna frAgor och av medlemmar 
u) Av styrelsen till foreningsstamman ans JU 

anm31da arenden 
.. t nv lekplats att genomfi.ira relining av 

fOrs lag frAn styrclscn att anla;~at~.' a ~lcklronisk lokalbokning. 
ftire nin gcns avlopp.~systern oc 

111 
;r beslutet om en ny \ekplats, relining och 

Styrelsen foreslAr stamman att upps JUI.~ ··st 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma konunande ho . 

Bifall till styrelsens forslag? I Ja \ Nej I Bordtaggning I x 
v) FOreningsstammans avslutande 

Sttimmoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsformuHir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postri:ist: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

f /t-,JIJ# 
J 

DAGORDNING med ftirslag lilt beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningcns ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rtistlangd 

Till mOtet har inkornmit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststii lls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen foresldr Oleg Davidsson Panfilov till st3mmoordf6rande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att j3mte st3mmoordforanden jusrera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriik.nare. 
Bifall ·11 valberedningens f6rslag? 

ROstningsfonnultir sida 1(4) 

m) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har 1illstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bi fa ll till ansvarsfrihet f6r styrelsen fo r rakenskapsAret 2020? 

I Bordliggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresl<\r ofor.iindrat antal. dvs 5 ordi nari e och tre suppleamer. 
Bi fall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen f6res1Ar oforlindrade arvoden. 
Bi fall till va lberedningens forslag g311ande oforandrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p} Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foresl!r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall ti ll valberedningens fdrslag? 

I Bordl3ggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r} Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s} Ovriga va l som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foresl<\r att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbtic k va ljs om som sty
relseledamOter for en tid av tv!'i Ar, Mats Johansson och Emil Johansson v3ljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tv<\ Ar och Emi l Johansson for en tid av ett lir, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Kri ster Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fdr en tid av ett ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens forslag? 

I * ij Nej I Bordlaggning I 
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g) fr3ga om stamman blivit i stadgeenlig _o~dning utlyst 
K.alle\se till ordinarie fOreningsstlimma skall t1d1gast sex veck~r och sena~t tvc\ ve<:kor 
fore st3mman ans!As pc\ val synlig plats inom foreningens fast1ghet eller lamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. . . 
Bifall till att kallelse bar skelt i behOng ordnmg? 

I 1Jt1\ I Nej 
I Bordlaggning I 

h) Fraga om n3rvaroratt vid foreningsstamma .. . 
Styrelsen foreslc\r pga smittorisken au stiimman ska vara stangd for utomstAcnde. 
BifaJI till styrelsens forslag att stamman ska vara stiingd? 

j) 

I Bordlaggning I 
' l 

Framl3ggande av styrelsens Arsredovisning_ . 
Styrelsen forcsh\r att c\rsredov isningen ~ka~ l l.iiggas till ?andil~garna. . ? 

Bifall till styrelsens forslag an c\rsredov1snmgen skall laggas ti ll handhngama. 

I JAj I N•i I s ordlaggnins I 
.a 

Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden . . 
Styrelsen foreslUr att revisionsbertittelsen skal \ lilggas 11 11 ha nd l 11~gama . . 
Bifall till styrelsens f6 rslag an revisionsbertitt elsen skall laggas till handlmgarna? 

I Ja j;tM, I Nej I Bordlaggning I 

k} Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foreslAr att resultatriikning och balansra~i~g faststall s. 
Bifall till att fastst31la resultatriikning och balansraknmg? 

t) 

I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrel sen f6res1Ar resultatdisposition enligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslaget avseende bostadsrtittsf6reningens resultatdisposition? 

I Jro~ I Nei I s ordlaggnins I 

ROstningsfonnular sida 2(4) I 

Val av valberedning 
Till valberedning fo r tiden fram till niista ordinarie stiimma f6 reslas Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till toreningsstamman hanskjutna tragor och av medlemmar 
anmalda arenden 

FOrslag fdi n styrelsen atl anlagga en ny lekplats, att genomfOra relining av 
rorcningcns a\•loppSS)'Stem och infiira clcktroni sk lokalbokning. . . 
Styrelsen foresh\ r stlimman att uppskju1a beslutet om en ny lekplals, rehmng och 
elektronisk lokalbokning till en extra s1amma kornmande hOst. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar m61et. 

I ROstningsformular sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

;-c_\..,.1--- 'cl1c,~w, \·z.r.:::;-
, J 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOrcningens ordfdrande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststiillande av rOstliingd 

Till m01e1 bar inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststalls. 

c) Val av stiimmoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jiimte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av r6striiknare 
Valberedningen fores lAr Oleg Davidsson Panfilov ti ll stammoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerst in Fridner att j8mte stammoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bi fall till valberedningens forslag? 

I Bordliggning I 

ROstningsfonnular sida 1(4) I 

m) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har ti llstyrkt ansvarsfrihet for sryrelsen. 
Bifall t ill ansvarsfrihet fo r styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen forcsh\r ofor1indrat antal. dvs 5 ordinaric och tre supplcantcr. 
Bi fall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) FrAga om arvoden At styrelseledam6ter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores!Ar oforiind.radc arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag gii llande of6riindrade arvoden? 

I Bordtaggning I 

p) Beslut om st8mman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foreslAr an styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordtaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stiimman eller av styrelsen hiinskjutits till 
st8mman 
Valberedningen foreslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland Str0mb8ck vli\js om som sty
relse ledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emi l Johansson vlilj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av en Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av en Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig f6r uthym ingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett ar. Bi fa ll till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnullir sida 3(4) j 

) FrAga om sti:imman blivit i stadgeenlig ordning utlyst A k 
g Kallelse till ordinarie foreningsstamma skall tidiga~t sex veck?r och sena~t tv vec or 

fore stamman ans!As pA val synlig plats inom foremngens fasttghet eller lamnas genom 

skriftligt meddclande i brevinkasten. . 
Bi fall t ill att kallelse bar skett i behOrig ordmng? 

I Ja)Z I Nej 
I Bordlaggning I 

h) FrA a om narvaroratt vid fOreningsstamma . 
Styr~lsen foresh\r pga smittorisk~n att stamman ska __ vara? stangd for utomsti\ende. 
Bifall till styrelsens forslag att stamman ska vara stangd . 

j) 

I la')( I Nej I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens Arsredovisning. . 
Styrclsen foreslflr att rtrsredovisningen skall laggas lll l handh~gama. . ? 

Bifall till styrelsens forslag an Arsredovisningen skall laggas 11\1 handhngama. 

I Ja \:. I Nej I Bordliggning I 
Framliiggande av revisorernas beriittelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . , 
Styrelsen foreslM an revisionsberiittelsen skall laggas 1111 ~~andll~garna. . ? 
Bifall till styrelsens forslag att rcvi sionsberiittel sen skal\ laggas 1111 hand\1ngama. 

I Ja ')( I Ncj I Bordliggning I 

k) Beslut om faststi:illande av resultat- och bal~nsriikn~."9 
Styrelsen foreslAr att resultatriikning och balansrii~m~g faststalls. 
Bifall ti ll att fastst81\a resultatriikning och balansraknmg? 

t) 

I Bordtaggning I 

Beslut om resultatdisposition . . . 
Styrelsen foreslAr resultatdisposition enl igt Ars.redov1snmgen s.1d 7.. . ? 

Bi fall till forslaget avseende bostadsriittsforemngens resultatd1spos111on · 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuHir sida 2(4) \ 

Val av valberedning . . .. . 
Till valberedning for tiden fram till n1ista ordm~ne stamma foreslAs Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? 

I Bordtiggning I 

u) Av styrelsen till toreningsstamman hiinskjutna frAgor och av medlemmar 

anm31da iirenden 

FOrslag fr An styrelsen atl anliigga en ny lek1>la~s, att genomf?ra relining av 
fOreningens avloppss~1stem och infOra elcktromsk lokalbokmng. . . 
Styrelsen fores lAr st8mman att uppskj uta bes\utet om en ny.~ekplats, rel1nmg och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 
Bifall till styrelsens f6rslag? 

\ JX I Ne; j Bordlaggning I 

v) F0reningsst8mmans avslutande 

St8mmoordf6randen avslutar m6te1. 

ROstningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: 

l/iCHCL- ;J.;lr: 

Liigenhetsnummer (gamla): 

/)£ 
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med fOrslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson PanfiJov Oppnar mOte1. 

b) Faststiillande av rOstliingd 

Till mOtet har inkommit ----postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
fasts1alls. 

c) Val av stammoordtorande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j3mte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av r0str8knare 
Valbcredningen forcsHl.r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordfOrande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

I\ : I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 1(4) j 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrel sen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskaps!ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende anta let styrelse ledamOter och suppleanter 
Va lberedningen forcsh\r oforiindrat antal, dvs 5 ordinaric och tre suppleanter. 
Bifall till fo rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I JX I Nej I Bordlaggning I 

o) Frflga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, reviso rer och 
valberedning 
Va lberedningen foreslAr oforiindrade arvoden. 
Bi fa ll till valberedningens forslag gii llande oforiindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om st3mman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fa ll 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foresl:\r att styrelsen ska utse ordf6rande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Ja>( I Nej I Bord!aggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Va l av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
st3mman 
Va lberedningen fOresl:\r att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viilj s om som s1y
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson vii lj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses ti ll intemre
visor fo r en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid avert Ar, Zouina 
Ganhammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av en Ar. Bifall till valberedningens fors lag? 

I Ja>( I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformuliir sida 3(4) I 

. . . t d eenlig ordning utlyst 
g) Fraga om st3mm_an .b\1~1t' s .. a g kall tidi ast sex veckor och senast tva veckor 

Kallelse till ordinane foremngss~amma ~ ff ~ningens fastighet e\ler Himnas genom 
fore stiimman anslas pa val synltg plats mom or 

skriftligt meddelande i brevi~aste~: . rdnin ? 
Bifall till att kallelse har skett i behong o g. 

p•)( II Nej I BordlaggningJ 

h) Fraga o m n3rvaroratt .vid _fOrening~sta:~:a vara st3ngd for utomstaende. 
Styrelsen forestar pga. sm1tton sk~.n att :::ivara st3ngd? 
Bifall titl styrelsens forslag att stamma 

j) 

~ {<, I Nej I Bord!aggnin~ 
.. d v styrelsens arsredovisning . 

Framlaggan e a . . 
11 

skall Higoas till handhngarna. 
Styrelsen foreslar att arsrcdov1smnge . . . o kall liiggas till handlingama? 
Bifall till styrelsens forslag att arsredov1snmgcn s u I Nej I Bordlaggnin9 

. b .. tte lse och styrelsens eventuella 
Framta ggande av rev1sorernas era 

yttranden . . r . J 0 skall \aggas ti\1 handlingama. 
Styrel sen foreslar att rev1s1onsber.~tt~ se be .. tt \sen ska\\ Jaooas till handlingama? 
Bi fall till styrelsens forslag att rev1s1ons ra e e:: 

p•)<'.' I Nej I Bordlasgning I 
.. I de av resultat- och balansrakning 

k) Beslut om faststal an 1 .. kn. och balansr3kning fastst31ls. 
Styrelsen fores \Ar att resu tatra .. i~g h b \ansriikning? 

I) 

t) 

Bifall till att faststlilla resultatrakmng oc a 

e~ I Nej I Bordlaggnin9 

Be slut om resultatdisp~siti~." · redovisningen sid 7. 
Styrelsen foresl:\r resultatdd1Spboos1:1~~~~tl~~~r~~ingens resultatdisposition? 
Bifall till fors\aget avseen e s a p• I Nej I Bordlaggnin9 

x_ 
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Val av valbe~edn.in~ ·n asta ordinarie st3mma fores las Kenny Larsson 
Till valberedmng for t1d_en fram t1 n h Michel Wolf. 
(sammankallande), Zouma Garthammar oc 

Bifall till forslaget? I Bord!aggningJ 

.. k. t frAgor och av medlemmar 
u) Av styre lsen till foreningsst3mman hans JU na 

anm31da arenden .. 
.. a a en ny lckplats, att gcnomfOra rehnmg av 

FOrslag fr l\ n styrelsen att anla,,,? r· ~lcktronisk lokalbokning. 
fOreni ngens avlopp.~system och ••:k~~~a beslutet om en ny lekplats, relining och 
Styrelsen f6reslc\r stamman att upp J .. k de hOst 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma omman ,, . 

Bifall till styrel sens fors\ag? 

\la I Nej I Bordlaggnin~ '.'•tf 
CX, - I - • 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordf6randen avslutar mOtet. 

ROstningsformuliir sida 4(4) 



2020-05-03 

Underlag infOr postrostning till Brf Beryllens 
ordinarie fOreningsstamma den 21/6 2021. 
Ordinarie ft'.ireningsst1imrna i bos1adsr3.ttsf6rcningen Beryllen kommer att hillas den 

Datu m/tld: 202 1-06-21kl 1900. 

Plats: BrfBeryllen, FOreningslokalen. 

FOr an minska sminspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 bar en tillfallig lag 
inf6rts som medger an styrelsen kan besluta an mecllemmama i bostadsrtl.ttstbrening kan post
rOsta in fdr fiireningsstamma. Bestiimmclsen mOjliggOr a ll anta let dehagare som nii.rvarar ~r

scmligcn vid stiimman kan hAllas ncrc, samtidigt som mcdlemmama f3r cit sA stort inflytande 
som mOjligt under de l"Adande omstiindighctcma. 

Styrclsen i brf Bcryllcn har 26/5 2021 bcslutat alt rOstning vid ordinarie fOrcningsstiimma 
202 1 for ntt minska risken for smittspridning enbart ska ske genom postrOstning. Fysiskt 
n3.rvarande vid stiimrnan kommer endas1 fl vara sA minga personcr (ca 4 , dvs ordffirande, 
sek.reterare. justeringsperson och rOsu·a.knare) som k.rlivs rur an genomfOra m6tet. Den som har 
<Wgett sin rUst J>er post fUrs in i rOs1Jangden och anses niirvarnnde vid fUre11ingsstiimman. 

Yid enban postrOstning lirms ingen mOjlighet alt stalla fr.'lgor som p! en fysisk s1amma. Dar
fOr kan medlemmama tamna en skriftlig begiiran om upplysningar senast tio dagar fOrc: fOre· 
ningsstiimman. Svaren, dct viii saga upplysningama, ska hAllas til!gangliga fOr mcdlcmmama 
och sk:ickns till den medJem som bcgdrt upplysningnma sena.st fem dagar inmm sttimman. 
Upplysningama publiceras liven pd Bel)•llens webbplats. 

FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Styrelsen har mifrAn dagon:lningen rill den ordinftric fOreningsstiimman uppriittat ell formular 
fOr postrOstni ng. 

PostrOstcn skall Jamnas gcnom att detta formular 13ggs i nAgon av forcningcns postlAdor 
Bohusgatan 14 cller Bohusgatnn 16 scnast sista helgfria vardeg f6rc stiimman. 

Kommentarer till rOstningsformulliret: 

Valberedn.ingcn pApckar att postrOstningsfc.irfarandct omOjliggOr individuclla pcrsonval med 
slutna sedlar. Deras f6rslag avscr darfOr pcrsonvalcn i grupp. 

De punkter som intc har rOstningsaltemativ avgOrs av de fysiskt niirvnrande. 

~ 
j~.:'l , ,(t v<;k_ ~ o""- k~ ~ h;, .. .A .. _ h...r ~ -·«- .,.-.l-.. 

"rl,,,\.cf- 1.-.-<''j ,J/- /,1k{(.._ l...J1>1t.t,..~ tv l.JJ !,.-y<- k.J,,,.. 
j~~· 
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~ ..,,.·~..(- ....,,,,,.., 

FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Madlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

\25 
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med ftirslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst311ande av rOstlangd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstl3ngden 
fasm alls. 

c) Val av st3mmoordf0ra nde 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordf0randcn justcra protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov till st:'immoordfOrande, Carl-Axel 
SjOblom 1ill protokollfOrare, Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordf6randen jus1era 
protokollct och Kerstin Fridm:r och Mats Johansson till riistriiknare. 
Bifall till valbercdningcns fOrslag? 

I Ja fX.. I Ncj I Bord1"ggning I 

I ROstningsformuliirsida 1(4) ] 

m) Fr:iga om ansvarsfrihet fOr styrelsens ledamOter 

Revisoret110 hnr tillstyrkt ansvarsfrihct fe r styrelsen. 
BifaJI till ansvarsfrihel for styrelsen fOr riikensknps!rel 2020? 

I Bordlngoning I 

n) Beslut a ngacnde antalet styrelseledamOter och s uppleanter 
Valberedningen Tores l~r ofori ndrat anla l. dvs 5 ordinnrie och tre suppl canter. 
Bifall till fi>rslaget avseende antalet styrelseledamOler och suppleanter'! 

I Ja&( I Ne1 I 1Jord13sgnins I 

o) Frc\ga om arvode n at styrelseled amOter och suppleanter, revisorer o ch 
valbere dning 
Valberedn.ingen Toreslt\r ofOrindradc arvodcn. 
Bifall till valberedningens fcirslag giillnndc ofOrii.ndradc arvoclen? 

I la g I Nej I Ilordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall uts e styre ls eordforande s amt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valbercdmngcn fOresh\r att st)Tclscn ska utsc ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

IJaf( INcj I B~ 

q) Val a v styrelseled amOter och suppleanter 

r) Val a v revis ore r o ch revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av s tamma n eller av styre lsen hiinskjutits till 
s tamman 
Valberednmgen fOresl~r att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmb.iick v<iljs om som sty
relseledamOter for en tid av tv:\ tir, Mats Johansson och Emil Johansson vtiljs till styrclse
suppleanter, Mats Johansson ffir en tid av tvA 1r och Emil Johansson for en tid av ett :\r, 
extern revisor utscs av KPMG fdr en tid enligt avtal, Krister Jarbrink u1ses till imernre
visur fOr en lid av ell Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant tor en Lid av ell Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig fcir uthymingslokaler for en lid av ett Ar, Michel Wolf1ill 
flaggansvnrig for en 1id av ctt dr. Bifall till vnlbcredningcns forslag? 

I Dordtaggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) I 

Ko mmentarer till enskilda punkie r enligt kallelscn: 

Punkt b: De inllinma<le ri:istningsblankcttcmn sammanst311s av rOstr~knam<I och bifogas 

stfunmoprotokollet . . . . . 
Punkt g: Stadgan §28: Kallclse hll ordinane toremngssta~ma s~ll t~d 1gast 6 v~ckor och 
senast tvA veckor rare stiimman ansl:\s pA val synlig plats mom forcnmgcns fos11ghct eller 
lamnas gcnom skriftligt meddelande.i brevinkasten. . . 
Punkt i: Se den utdclade l\rsrcdovismngen. sarskih avs11it1e1 ··vasenthga h!lndelscr under 

riikenskaps1ref'. sid ~ • 6. . . . . 
Punkt j: Se den utdclade Arsrcdovismngen med rev1s1on.sberanelse, s1d -~ 6.. . . 
Punkt k : Styrelscn bar lagt from forslag till resultatliikmng och balansraknmg 1 enhghet med 
Arsredovisningen, sid 8 - I 0. . .. 
Punkt n: Eftcrsom halva styrelscn v2ljs om varj t: lu inncbar detta att dctta 3.r sk~ll val~as ~ 
ordinnrie och J supplcam fOr en tid av l\A i\r. [ftersom det fi nns en vakans behovs d5nuover 
en suppleant vllljas fdr e111id av ctt ~r. 
Punkt t: Valberedningen acceptcrar omval. 

J Kommcntarsida 2(2) 

) Fraga om st8mman blivit i stadgeenlig o rdning utlyst . . 
g Kallelsc till ordinaric foreningsstlimma skall tidigast sex veck~r och ~a~t tvA vcckor 

rorc stiimman anslis pA vat synlig plats inom f6reningens fasughe1 el let lamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkas1en. 
Bifull till att ka\lelse har skett i beh6rig ordning? I Bordlafilming I 

h) Fraga om n3rvaroratt vid fOreningsstamma . 
Styrelsen fdresl~ pga smiuoriskcn att stfunman ska vara s11ingd for utomstAendc. 
Bifall till styrelsens ffirslag att s1amman ska vara stlingd? 

i) 

I) 

I Ja !i\ I Nej \ Bordtaggning I 

Framl3ggande av styrelsens ilrsredovi~ning. . 
Styrclsen f6resl;\r att 1irsrcdovisningcn ~ka~l b.ggas till ~andlu~garna. . ., 
Bifall till styrdsens forslagau drsredov1snmgen skall lt1ggas till handlmgama. 

P,Z"l Ne j I Bordlaggning I 
Fram laggande av revisore rnas berattelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . 
S1yrchen fOreslAr att rc\'isionsbcriittclsen skall laggas till handli~gaTTh.1 .. 
Bifall till styrelsens fOrslag att revisionsber:ittelscn skall laggas llll handhngarna? 

I JaX \ Nej I s ordlag4 

k) Beslut om faststtillande av resultat- oc h balansr8kning 
Styrelsen foreslAr au resultatritkning och balansrii~ni~g foststfill s. 
Bifall till att fas1st1illa resullaldikning och bnlnnsrokn1ng? 

l) 

I Botdlaggning I 

Beslut om resultatdispos ltlon 
Styrclsen fOresh\r resultatdisposition enligt Arsrcdovisningen s.1d 7.. . ? 

Hifal l till f6rslage1 avseende bostadsrausf6rcningcns resultatd1spos1t1on. 

I Bordtaggning I 
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Val av valberedning 
Till valberedning for 1iden fram till niista ordin~ie stlimma fOrcslAs Kenny Larsson 
(sammankallandc), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Difall till f6rslaget? I Bordtaggning I 

u) Av styrelsen till fOreningsstamman hiins kjutna fr8gor och av medlemma r 
anmiilda arenden 

FUrslag fr§n styrclscn att a nl!lgga en ny lekpla~s. att genomf~ra relining av 
fOrcningcns a\'loppssystem och infOra clcktromsk loknlbokmng. . . 
Styrelsen f6resldr stiirrunan alt uppskjuta beslutct om en ny lekpla1s, relmmg och 
elektroni sk lokalbokning till en extra stiimma kommande hOst. 
Bifall 1ill siyrelsens forslag? 

I Ja p( I Ne j I Rordlaggning I 

v) FOrenlngss t3mma ns avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar m61et. 

I R6stningsformuliir sida 4(4) \ 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

/30 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst811ande av r0stl3ngd 

T ill mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
fas tstiil ls. 

c) Val av st8mmoordf0rande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j8mte sti:immoordfOranden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen foresl<\r Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordf6rande, Carl-Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens f6rslag? 

l§JNej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuJar sida 1(4) 

m) Fr<\ga om a nsvarsfrih et for styre lsens ledamOter 

Revisorerna bar ti llstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihel f6r styrelsen for r3kenskapsAret 2020? 

I Bordliiggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lberedningen f6resl6.r oforandrat antal, dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till fors laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

l\c !N•i I Bordlaggning I 

o) Fraga om a rvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen f6res\Ar oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens f6rslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Ja'Z I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foreslAr att s1yrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foresh\r att Carl·Axel SjOblom och Roland StrOmback viilj s om som sty· 
relseledam6ter f6r en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse· 
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Em il Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enli gt avtal, Kristcr Jiirbrink utses till internee· 
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig fo r en tid av ett Ar. Bi fa ll ti ll valberedningens fors lag? 

I Bordliiggning I 

ROstningsfonnuHir sida 3(4) 

bl' ·t . tadgeenlig ordning utlyst 
g) Fr<\ga om stii~THT~an. 1~1 I s .. II tidi ast sex vcckor och senast tvA veckor 

Kallelse till ordmane for~~1mgss.tam~a ~ka f6r~ningens fastighet eller tamnas genom 
fo re stamman ansl:!ls pA val synhg p ats mom 
skrifth gt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordmng? e·x I Nej '1 Bordlaggnin~ 

h) ~;:,~~e~"i'.o~e:~:;~;:~i~t~i:~:~:~~=~~:,~:a vara stangd for utomst~ende 
Bi fall till styrelsens forslag att stiimman ska vara stangd? 

j) 

t Ja'f::- I Nej I Bordlaggning I 
Framl3ggande av styrels~n~ f.trsre:a~l~~".~~~ill handlingama. 

Styrels~n f6res1Hir attfi~rsrl edo~:~~;;~::isningc~~ska\1 lligg<is till handlingama? 
Bi fall ul\ styrc sens ors ag a 

F~ I Nej I Bordlaggning] 

Framliiggande av revisorernas be r3ttelse och styrelsens eventue ll a 

yttranden 11 r· t'll handlingarna 
Styrelsen foresl:\r all rcvisionsber~tt~lsc::;~.~el::;:~a;I Ja:oas till hand!ingama? 
Bifall till styrclscns forslag an rev1s1ons ra ee 

p• <;C: I Nej I Bordlaggning I 
k) Beslut om faststallande av resultat· och bal~nsrakn~·~1g 

Styrelsen f6resl1'lr att resultatrii~i~g och bal ansra~u~g r;ststa s. 
Bifa\I ti ll att faststiilla resultatraknmg och balansraknmg. 

t) 

I J$z= I Nej II Bordtaggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . 
St rel sen forcs\Ar resultatdisposition enligt 1'lrsredov1snmgen s.•d 7.. . ? 

Bi~all till fors laget avseende bostadsrattsforeningens resultatd1spos1t1on. 

I fa',L I Nej I Bordlaggning I 

R6stningsforrnular sida 2(4) 

Val av valbe~edfin.in~d fi till nasta ordinarie stamma foresl1'ls Kenny Larsson 
Till valberedmng or t1 en ram . f 
(sammankall ande), Zouina Garthammar och Michel Wol . 

Bifall till f6rslaget? I Bordtaggning I 
u) Av styrelsen till fOreningsstamman h anskjutna frf.tgor och av medlemmar 

an mi:ilda a renden 
1 k lats att acnomfora relining av 

FOrslag fr i\n styrclscn att anlfig~a ~n nylc~t ~onisk 1oka1bokning. 
fi.iren ingens avlopp.~systcm och in~~r~ ebeslutet om en ny lekplats, relining och 
Styrelsen fores!Ar stamman all upps JU.~ d h .. t 
elektronisk \okalbokning till en extra stamma komman e os . 

Bifall till styrclsens forslag? I J~ I Nej I Bordlaggning] 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

R6stningsfonnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

' 11t;r·1 H9d/z ,,vcz / 3 / 
. I I I 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstli:ingd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststaJls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordfOranden justera protokol let 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen fo resh\r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerst in Fridner att jamte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare . 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Ja ';'- I Nej I Bordlaggning I 

' 

ROstningsfonnuliir sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen . 
Bifall till ansvarsfrihet f6r styrelsen f6r riikenskapsaret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningcn fores13r of6rtindrat anta l, dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall ti ll forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja 5< I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foreslar oforandrade arvoden . 
Bifall till valberedningens forslag gallande of6riindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valbcredningen foreslar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bi fall t ill valberedningens forslag? 

I Ja x I Nei I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen fores lflr att Carl-Axel SjOblom och Ro land StrOmbiick viiljs om som sty· 
relseledamOter for en tid av tv3 ar, Mats Johansson och Em il Johansson vii lj s till styrelse· 
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tv3 Ar och Emi l Johansson for en tid av ett ar 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid enligt avtal , Krister Jarbrink utses till intemre: 
visor for en tid av ett ar, Kenny Larsson ti ll revisorssuppleant for en tid av eu ar, Zouina 
Ganhammar till ansvarig fo r uthymingslokaler for en tid av ett ar, Michel Wolf till 
tlaggansvarig for en tid av ett ar. Bifall t ill valberedningens fors lag? 

I Ja I Nej ;x I 
I Bordlaggning I 

ROstningsfonnular s ida 3(4) j 

g) Fr3ga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast rva veckor 
fo re stamman ans13.s pA val syn lig plats inom foreningens fastighet eller Jamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall ti ll att kallelse har skctt i bchOrig ordni ng? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid fOreningsstamma 
Styrelsen fores l<\r pga smittorisken att stiimman ska vara stiingd for utomstiiende. 
Bifall t ill styrelsens forslag att stiimman ska vara stangd? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

Framliiggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen forcsl<'ir alt flrsredov isn ingen skall laggas till handl ingarna. 
Bifall ti ll styrelsens forslag an fi rsrcdovisni ngen ska\l Jaggas till hand!ingarna? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrclscn fo resl<lr att revisionsberiittelsen skall \iiggas till handlingarna. 
Bifal l till styrelsens forslag att revisionsberiinelsen ska ll liiggas till handlingarna? 

I Ja )\ I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foreslar att resultatriikning och balansriikning faststii lls. 
Bifall till att faststa lla resultatr3kning och balansrakning? 

t) 

I Ja x I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores!Ar resultatdisposition enligt arsredovisningen sid 7. 
Bi fall till forslagct avsecndc bostadsrattsforeni ngens rcsultatdisposit ion? 

I Ja )Z. I Nej I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnuliir sida 2(4) 

Val av valberedning 
Ti ll valberedning f6r tiden fram ti ll nasta ordinarie stiimma f6res13s Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till f6rslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till toreningsstamman hanskjutna frAgor och av medlemmar 
anmalda arenden 

Fiirslag fn\ n styrclscn att anlilgga en ny lckplats, att gc nomfOra relinin g av 
fcircn in gens a\•loppssystem och inf'i:ira clcktron is k lokalbokning. 
Styrelsen foresJar stamman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relini ng och 
elektronisk lokalbokning t ill en extra stiimma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Ja /: I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

I ROstningsfonnular s ida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Lagenhetsnummer (gamla): 

/3 1. 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordfdrande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstlangd 

Till m6te1 har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststiills. 

c) Val av stammoordtorande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j i:imte stiimmoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen fores lAr Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Axel 
Sj6blom till protokollf6rare, Kerstin Fridner att j iimte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall til l valberedningens fors lag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnular sida 1(4) I 

m) Frclga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revi sorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fo r styrclsen. 
Bifall till ansvarsfrihet fo r styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I JaX I Nej I Bordliiggning I 

n) Beslut angiltende anta let styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresl:\r oforiindrat antal. dvs 5 ord inaric och tre suppleamer. 
Bifal l till f6rs laget avseende anta let styrelseledam6ter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fr3ga om arvoden fl t styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foresl:\r oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

x I Bordlaggning I 

p) Beslut om stiimman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
va l av styrelseordfOrande 

Valbercdningcn foresl:\r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelse ledamOter och suppleanter 

r) Val av revisore r och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val s om bes lutats av stiimman e ller av s tyre lsen hiinskjutits till 
stamman 
Valberedningen fo resl:\r att Carl -Axel Sj6blom och Roland Str6mbiick vii lj s om som sty
relseledam6ter for en tid av tv:\ :\r, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styre lse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ctt Ar, 
extern revisor utses av K.PMG for en tid enligt avtal , K.rister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssupplcant for en tid av ett :\r, Zou ina 
Garthammar ti ll ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig fo r en tid av ett :\r. Bi fall till valberedningens forslag? 

I Ja r I Nej I Bordlaggning I 
x._ 

[ ROstningsfonnu\ar sida 3(4) I 

g) Frflga om st3~m.an _bli~it i s!.adgee~~;~t~~d~~:;xu~~~~~r och senast tvA veckor 
Kal lelse till ord1nane for~~mgss_tam1ma ~ ffr~ningens fastighet eller Himnas genom 
fore stamman ansh\s p1i val synh g p ats mom o 
skriftligt meddelande i brevinkasten. . . 
Bi fall ti ll att kallelse har skett i behOn g ordnmg? 

f Ja)\ I Nej I Bordlaggningl 

.. att vid foreningsstamma 
h) ~;:r;~se~";6~e:~ra~;; smittorisk~n att stiimman ska __ va~? stiingd for utomstAende. 

Bifall till styrelsens forslag att stamman ska vara stang . 

j) 

[ Ja c\' I Nej I Bordlaggning I 
Framl3ggande av styrelsens Arsredovi_~ning_ . 
Styrelsen fores1:lr att arsredovisningen skall laggas till ~~andh~ft~na.cll" gama? 
Bifall till styrelsens f6rs lag att :\.rsredovisningen skall \aggas u an m . 

I la .{ I Nej I Bordlaggning I 
Framl3ggande av rev isorernas beriittelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. ·111 di' gama 
Styrelsen foresl1ir art revisionsbcrtinelsen skall laggas t1 -~an '~ < h dr a? 
Bifall till styrelsens fo rslag an revisionsberiittelsen skall laggas till an mgam . 

I la)< I Nej I Bordlaggning I 
k) Beslut om fastst311ande av resultat- och ~al~nsr3kn~.ng 

Styrelsen fores l1ir att resultatrii~ni1~g och balansra~1~g ~ststall s. 
Bi fall t ill att faststiilla resultatraknmg och balansraknmg. 

t) 

I la '>\, I Nej I Bordlaggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . . 
St relsen fo resl:\r resultatdisposition enhgt Ars_redov1snmgen s.1d 7.. . ? 
Bi~al l till f6rslaget avseende bostadsriittsforenmgens resultatd1spos1t1on . 

\ la '-... I Nej I Bordlaggning I 

R6stningsfonnuliir sida 2(4) 

Val av valbere dning . :\ K La 
Till valberedning f6 r tiden fram till niista ordin~rie sttimma fores\ s enny rsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? I Bordlaggning I 
u) Av sty re lsen till fOre ningsstamman hiinskjutna friltgor och av medlemmar 

anm31da 3renden 

FOrslag fn\ n styrclscn att anliigga en ny l c kpla~s, att geno"_'f?ra relining av 
fOrcninocns avloppssystem och in f<.ira elektromsk lokalbokmng. . . h 
Styrel se~ fores l! r sttimman att uppskjut.~ beslutet om en ny_~ckplats, rehnmg oc 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifall till styrelsens f6rslag? I Bordlaggning I 
v) FOreningsst3mmans avslutande 

Stammoordforanden avs\uiar motet. 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FQR POSTRQSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: /"" Lagenhetsnummer (gamla): 

cfJlli 11 II [r;cJJllJ £41;, / )3 

Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
F6reningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar motet. 

b) Faststallande av rOstlangd 

Till mOtel har inkommit ____ postrOs1er som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststiill s. 

c ) Val av stammoordforande 

d ) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordtoranden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen f6res13r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridncr au jiimte stammoordforandenjustera 
protokolle1 och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r0str3knare. 
Bifal l till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformuliir sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsens ledamOter 

Revisorema har ti\lstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskaps3ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n ) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedn ingcn foreslfi r oforandrnt antal, dvs 5 ordinarie och trc suppleanter. 
Bifall till f6rslaget avscende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja ,><I Ncj I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6res13r oforiindrade arvoden. 
Bi fal l til l valbcredningens forslag g3llande ofor.iindrade arvoden? 

I Ja....-< I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut o m stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen fores!Ar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bi fall till valberedn ingens forslag? 

I Bordlaggning I 

q ) Val av styre lseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Va\beredningen fores lfir att Carl-Axe l SjOblom och Roland StrOmbiick valj s om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tva ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid en ligt avtal, K.rister Jiirbrink utscs till intemre
visor for en tid av ett fir, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av eu Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett fir. Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformular sida 3(4) I 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Ka llelse till ordinarie fo ren ingsstB.mma skall tidigast sex veckor och scnast tvi\ veckor 
f6r~ st . .iimman ansli\s pi\ val synlig plats inom foreningens fastighet eller 18.mnas genom 
sknfthgt meddelande i brevinkasten. 
Bi fall till art kallelse har skett i beh6rig ordning? 

I Ja ...< I Nej I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid foreningsstamma 
St.yrels~n f6res1Ar pga smittorisken att stiimman ska vara st3ngd for utomsti\ende. 
Bi fa ll till styrcl sens forslag alt st.iinunan ska vara st3.ngd? 

/ la x:::_ I Nej I Bordlaggning I 
Framliiggande av styrelsens 3rsredovisning 
Styrclsen fo reslAr att :\rsredovisninge n skal l Higgas ti ll handl ingarna. 
Bi fa ll till styrelsens f6rslag att Arsredovisningen skall ltiggas till handli ngarna? 

I la ><.. I Nej I Bordlaggning I 

j) Framliiggande av revisorernas beriittelse och styrelsens eventuella 
yttranden 

Styrelsen foreslar att revisionsberiittelscn skall Higgas ti ll handli ngarna . 
Bi fall ti ll styrel sens f6rslag alt revisionsbcr!itte lscn skall taggas till handl ingama? 

I la ,><..' Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen fores13r att resultatriikning och balansr3kning fastst31ls. 
Bifall till au fasts1Ulla resultatriikning och balansrtikning? 

t) 

I Ja .?""'- I Nej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresh\ r rcsultatdi sposition enligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslaget avseende bostadsratts f6reningens resultatdisposi1ion? 

I J~ I Nej I Bordlaggning I 

I ROstningsformul.ii. r sida 2(4) I 

Val av valberedning 

Till valberedning for tiden fram till niista ordinarie sttimma foresl3s Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall ti ll forslagct? 

I la/'- I Nej I Bordlaggning I 

u ) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna frAgor och av medlemmar 
anmalda arenden 

F~rs l~g frAn styrelsen att anHigga en ny lekpl ats, att genomiOra relining av 
forenmgens avloppssystem och infOra clektronisk lokalboknino 
Styrelsen foreslAr sttimman att uppskjuta bes lutet om en ny lekplat~: re lining och 
elektronisk lokalbokning till en extra st.iimma kommande hOst. 
Bi fall till styrelsens fo rs lag? 

I Ja ,?<I Nej I Bordlaggning I 

v) FOre ningsstammans avslutande 

St.iimmoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsformuHir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: 
u1m C!us+C1tsson 
HC\kClh Ande-rsso ri 

Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforandc Oleg Davidsson Panfi lov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstliingd 

Till m6te1 har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga . ROstliingden 
fasrstalls. 

c) Val av stiimmoordfOrande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stiimmoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3kna re 
Valberedningen f6resh\r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att j3.mte st3.mmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6strii.knare. 
Bifall till valberedningens f6rslag? 

I Ja)( I Nej I Bordltiggning I 

I ROstningsfonnul iir sida 1(4) I 

m) Frflga om ansvarsfrihet for styrelse ns le damOte r 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet fa r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrel sen for riikenskapsAret 2020? 

I JaX I Nei I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lberedningen fores!Ar ofor3ndrat antal , dvs 5 ord inarie och tre suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antalct styrelseledamOter och suppleanter? 

I\: INej I Bordlaggning I 

o) Frflga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6resl :\r oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens fors lag g3.llande ofor3ndrade arvoden? 

I\ · INej 
I Bordliiggning I 

p) Beslut om stiimman skall utse styre lseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foresl:\r alt styrelsen ska utse ordf6rande inom sig. 
Bifall till valberedningens fo rslag? 

I Bord13.ggning I 

q) Val av styrelseledamOter och s uppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman e ller av styrelsen h3nskjutits till 
stiimman 
Valberedningen fores!Ar att Carl·Ax.el SjOblom och Roland StrOmbiick viiljs om som sty· 
relseledam6tcr for en tid av tvA ! r, Mats Johansson och Emil Johansson viilj s till styrelse· 
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA i\r och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG fo r en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor fOr en tid av ett i\r, Kenny Larsson ti ll revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett !r, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ctt !r. Bifall till valberedningens f6rslag? 

I Ja )( I Nej I Bordltiggning I 

R6stningsformul3.r sida 3( 4) I 

bl" ·t. stadgeenlig ordning utlyst 
g) FrAga om sta~~an . 1~1 I .. kall tidi ast sex veckor och senast tv! veckor 

Kallelse till ordmane foremngss_tamma ~ ff g . gens fastighet eller Jamnas genom 
fore stamman ansl!s p! val synJ1 g plats rnom orenm 
skriftli gt meddelande i brevinkasten. . 
Bifail till att kallelse har skett i behOrig ordmng? 

I Ja 'f I Nej I Bordtiggnin~ 
.. .. tt vid toreningsstamma 

h) FrAga om narvarora . . k tt Cmman ska vara st3.ngd for utomstAende. 
Styrelsen foresl! r pga sm1ttons en a s a .. d? 
Bifall till styrel sens fors lag att stamman ska vara stang . 

[ Ja '/. I Nej I Bordtaggning I 
r· nde av styrelsens arsredovisning . 

Fram agg~ . . l en skall Jaggas til\ lmndhngarna. 
Styrelsen forcs lM att li.rsredovisnn gd . . ~ ka\I Jaggas till handlingama? 
Bifall till styrelsens forslag att firsre ov1snmgen s ~ 

I Ja X I Nej II BordtaggningJ 

j) 
Framl3ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuel la 

yttranden . . .. 1 kall Hil!gas till handlingarna. 
Styre\sen fores11'lr att ~ev1s10nsber~tt~ se~s .. tt l~e-n ska\I fogoas till handlingama? 
Bifa\1 till styrelsens fors lag att rev1s1ons ra e ~e-

pa X I Nej II Bordltiggnin9 

Beslut om faststiillande av resultat· o ch ~al~nsr3kn~_ng 
k) Styrelsen foresl:lr att resultatriikni~g och balansra~1~g ~ststall s. 

Bifall till att fastst3.l la resultatriikmng och balansraknmg. 

pa X I Nej I Bordltiggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . . 
Styrelsen fores l!r resultatdisposition ~nh g~ :\rs_redov1sn~:~~a~:i1: 7 ~ition? 
Bifall till f6rslaget avseende bostadsrattsforenmgens re po 

I Ja X I Nej I Bordtiggning I 

ROsmingsformu\ii.r sida 2(4) 

t) Val av valberedning . . .. . K La 
Till valberedning for tiden fram till nasta ordm~ne stamma foresl:\s enny rsson 
(sanunanka\lande), Zouina Garthammar och Michel Wol f. 

Bifall till forslaget? 

I Ja X I Nej I Bordltiggning I 
u) Av styrelsen till foreningsstiimman hiinskjutna tragor och av medlemma r 

anm31da iirenden 

FOrslag frAn St) •rclsen att anliig~a ~n ny l ekpln~s, _att ~cno":1~0ra relining a'' 
rorcninuens avloppssystcm och mfora clcktron1sk lokalbokmng. \" . I 
Styrelse~ fores lAr stamman att uppskjut_~ beslutet om en ny -~ekplats, re mmg oc l 
e\ektronisk lokalbokning till en ex.tra stanuna kommande host. 

Bifall till styrelsens forslag? 

I JaX I Nej JI Bordlaggning I 
v) FOreningsst3mmans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnu\ar sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

'?Jiv'r/I EoCJJt7/I 
/yy 

J 

Ort och datum: 

DAGORDNING med !Orslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordfOrande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst3 11 ande av rOstlangd 

Till mOtet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. R6stl8ngden 
fast st3.Jls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att ji:'imte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen foresl~r Oleg Davidsson Panfilov ti ll stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimte stiimmoordf6randen justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6str1iknare. 
Bi fa ll till val bercdningens forslag? 

I Bordl3ggning I 

ROstningsfomrnlar sida 1(4) 

m) Frfl:ga om ansvarsfrihet fOr styre lsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelscn for riikenskapsaret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut ang8ende anta let styre lseledamOter och suppleanter 
Valberedningen foresl<\ r oforiindrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleamer. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleamer? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvode n at styre lse ledamOter och suppleanter, revisorer och 
val beredning 
Valberedningen fores lAr oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande of6riindrade arvoden? 

I JaX I Nej I Bordli.iggning I 

p) Bes lut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i torekommande fa ll 
val av styrelseordtorande 

Valberedningen f6reslar an styre lsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

I BordJaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Va l av reviso re r och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedni ngen foresh\r att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viiljs om som sty
relseledamOter f6r en tid av tva <\r, Mats Johansson och Emi l Johansson viilj s till styrelse
suppleamer, Mats Johansson fo r en tid av tv<\ <\r och Emil Johansson f6r en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG f6r en tid cnligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av en Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant f6r en 1id av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig f6r en tid av ett <\ r. Bifall ti ll valberedningens fors lag? 

I la X I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) I 

g) Frfl:ga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie f6reningss1amma skall tidigast sex veckor och senast tv<\ veckor 
fore stiimman ans!As pA viii synlig plats inom f6reningens fastighet eller liimnas genom 

skrifUigt meddelande i brevinkasten. 
Bifall ti ll att kallelsc har skett i behOrig ordning? 

I Bordla•gning I 

h) Fraga om narvaroratt v id fOreni ngsstamma .. . 
Styrelsen f6res!Ar pga smittorisken an stiimman ska vara stangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag an stamman ska vara stangd? 

I Bordlaggning I 

Framl3ggande av sty relsens arsredovisning. . 
Styrelsen f6rcs1Ar au Ursredovisninge n skall Higgas 1111 handh~gama .. 
Bifall till styrelsens forslag att ;\rsredovisningen skall liiggas ti ll ha ndhngama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

j) Framl3ggande av revisorernas berattelse och styre lsens eventuella 

yttranden .. . . 
Styrelsen f6 resl<\r att revisionsbc~tt~lsen s~.all \aggas till ~~andli~garna .. 

0 
? 

Bifall till styrelsens forslag alt rev1s1onsberattelsen skall laggas till handlmoama. 

I la X I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om fastst311ande av resultat- och balansr3kn~.ng 
Styrelscn fo reslUr att resultatriikning och balansri.ikning faststa lls. 
Bi fall till att faststiilla resultatriikning och balansri.ikning? 

t) 

I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition . . . 
Styrelsen foreslAr resultatdisposition enligt Ars.redov1snmgen s.1d 7.. . ? 

Bifall till f6rslaget avseendc bostadsriittsf6renmgens resultatd1spos1t1on . 

I Ja )( I Ne j I Bordlaggn ing I 

] ROstningsfonnuliir sida 2(4) [ 

Val av va lbe redning . . .. . l1'l K Larsson 
Till valberedning for tiden fram till niista ordm~ne stamma fores s enny 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall t ill fors laget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna frAgor och av medlemmar 

a nma lda arenden 

FOrslao frin styrclsen att anta gga en ny lekpla~s, att genomf?ra relining av 
f6rcni;gens a\•loppssystcm och infOra clcktromsk lokalbokrnng. \' . h 
Styrelsen fores!ar stamman att uppskjut.~ beslutet om en ny .~ekplats , re mmg oc 
elektronisk Jokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifall till styrelsens fors lag? I Bordlaggning I 
v) FOreningsst3mmans avslutande 

Stiimmoordf6randen avslutar mOtet. 

ROstningsfom1uliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postriist: 

Liigenhetsnummer (gamla): 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov 6ppnar m6tet. 

b) Faststi:illande av rOstli:ingd 

Till mOtet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. R6stlangden 
faststalls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person attjamte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen fdresh\r Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Ax.el 
Sj6blom till protokollforare, Kerstin Fridner an jamte stammoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6straknarc. 
Bifall till valberedningcns fors lag? 

I R6stningsformular sida 1(4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revi sorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fo r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskaps<\ret 2020? 

I Ja p( I Nej I Bordlaggning I 

n) Beslut ang3ende antalet styrelseledamiiter och suppleanter 
Valberedningen fores!Ar of6r3.ndrat anta l. dvs 5 ordina rie och tre suppleanter. 
Bifall ti ll f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

/ JX / Ne j I BordJaggning / 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6res1Ar of6riindrade arvoden. 
Bi fa ll till valberedningens forslag giiUande of6riindrade arvoden? 

I Bord!aggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen f6res l.~.r an styrelsen ska utse ordforandc inom sig. 
Bifall til l valberedningens forslag? 

I Jafl( I Nej I Bord!aggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 

Valberedningen fores!Ar att Carl-Axel Sj6blom och Roland Str6mbiick valj s om som sty
relseledam6ter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Em il Johansson valj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emi l Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG f6r en t id enligt avtal, K.rister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fo r en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av en Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fa ll till valberedningens fors lag? 

I Bord!aggning I 

R6stningsfonnular sida 3(4) 

g) FrAga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsstamma skall tidigas1 sex veckor och senast tv:\ veckor 
fore stamman ansl:\s pc\ val synlig plats inom f6ren ingens fastighet eller liimnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid fOreningsstamma 
Styrelsen fores lAr pga smittorisken att stf:imman ska vara stangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag att stiinunan ska vara stiingd? 

I JaX I Ne; I Bordliiggning I 

Framl3ggande av styrelsens c\ rsredovisning 
S1yrclsen fo reslAr att Arsredovisn ingen skall liiggas till hand lingama. 
Bifall till styrelsens forslag att :\rsredovisningen skall Jaggas till handlingama? 

I Bordlaggning I 

j) Framli:iggande av revisorernas beri:ittelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen forcsl<\r att revisionsbertitt elscn skall laggas ti ll handli ngarna. 
Bifall till styrelsens f6rslag att revisionsbcrilttelsen skall ltiggas ti ll handl ingarna? 

I Jaf I Nej I Bordtaggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foresH!.r au resultatrakning och balansrakning fasts tiill s. 
Bifall til l att faststii lla rcsultatriikning och balansrakning? 

t) 

I\ INej I Bord!aggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores!Ar resultatdisposi1ion enlig1 Arsredovisningen sid 7. 
Bifall ti ll forslaget avseende bostadsrattsforeningens resultatdisposition? 

x I Bordliiggning I 

R6stningsfonn ular sida 2(4) I 

Val av valberedning . . .. . 
Till valberedning fo r tiden fram till niista ordm~ne stamma fores l<\s Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till f6rslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen til l foreningsst3mman h3nskjutna tragor och av medlemmar 

anmi:ilda arenden 

Fi.irslag frAn styrelsen att a nliigga en ny lekpl a~s , a tt genom~Ora relin ing a'' 
fO r enin gens 8 ,•loppssystcm och inr6ra elcktronisk lokalboknm g. . . 
Styrelsen foresl<\r stamman att uppskjuta beslutet om en ny .. lekplats, rehnmg och 
elektronisk Jokalbokning till en extra stfilnma kommande host. 

Bifall till styrelsens forslag? 

I JR I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stfilnmoordf6randen avslutar m6tet . 

R6stningsfonnuJar sida 4( 4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Oavidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst311ande av r0stl3ngd 

Ti ll mtitet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststtills. 

c) Val av st3mmoordf0rande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen f6resl<ir Oleg Davidsson Panfilov till st3mmoordf6rande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jii.mte sttimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifa ll till valberedningens fo rslag? 

I 1aX I Nei I BordHiggning I 

I ROstningsfonnular sida 1(4) 

m) Fraga om a nsvarsfrihet tor styrelsens ledamOte r 

Revisorema har ti llstyrkt ansvnrsfrihet for styrel sen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for r3kenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores!Ar oforandrat antal , dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bi fa ll till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

'.>< 
I Bordlaggning I 

o) FrAga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores lAr ofor3ndrade arvoden. 
Bifall till valberedningens fors lag gallande oforiindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av s tyrelse ordforande 

Valberedningen foreslAr att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bi fa ll till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av st3mman elle r av s tyrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Valberedningen fores lAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick v3.ljs om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern reviser utses av K.PMG for en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor fo r en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fOr en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig for en tid av en Ar. Bifall till valberedningens fOrslag? 

I X I Nej I Bordliiggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) I 

r •t . t dgee nlig ordning utlyst 
g) FrAga om stamm_an .b 1~1 I s .. a skall tidi ast sex veckor och senast tvA veckor 

KaHe\se ti ll ordinane forenmgss~amma . ff g ningens fastighet eller Jamnas genom 
f6re stanunan ansl{ls pA val synhg plats mom ore 

skriftligt meddelande i brevin~aste~: . nin ,., 
Bifall till att kallelse har skett I behong ord g. ex- I Nej I Bordliiggnin9 

h) Fn\ ga om n3rvaroriitt .vid .torening~st3m~:a vara stangd for utomstAende. 
Styrelsen foreslAr pga sm1ttonsk:_n att stamm:;ra stan d? 

j) 

Bifa\I till styrelsens fors lag att stamman ska g 

[§< I Nej I Bordliiggnin5 

.. d styrelsens Arsredovisning 
Framlaggan e av . . n ska\I Jao"as ti\\ handlingama. 
Styrelsen fores\:\r att ;\rsredov1smngc . . :::ocskall Higgas till handlingama? 
Bifall till styrelsens forslag att {lrsredov1snmgen c·x- I Nej \ Bordliiggnin5 

Framliiggande av revisore rnas beriitte lse och styrelsens eventuella 

yttranden _ . . rattelsen skall \iiggas till handlingama . . 
Styrc\sen foresl:\r att rev1s1onsbe . . b .. \sen skall ta"gas till handhngama? 
Bifall till styrelsens fors\ag alt rev1s1ons eratte "" c· x II Nej I Bordliiggnin5 

Beslut om faststall ande av resultat- och ~al~ns~aiiskts~~~I; 
k) Styrelsen fores lAr att resultatriikning och balansraknmg '? . 

Bifall till att faststal la resultatrii.kmng och balansraknmg . 

t) 

f J)< I Nej I Bordliiggnin9 

Bes lut om resultatdisp~siti~." · A d visningen sid 7. 

Styrels~n f~reslAr resultatdd1si::~::~~r~~~~~re~i~g;ns resultatdisposition? 
Bi fa ll till forslaget avseen e 

c·">< I Nej I Bordliiggnin9 

ROstningsformuJar sida 2(4) 

Val av valberednin~ . .. ordinarie stiimma f6res \As Kenny Larsson 
Till valberedning for t1d.en fram 1111 nasta h Michel Wolf. 
(sanunankallande), Zouma Garthanun ar oc 

Bifall till forslaget? ex \Nej 
I BordliiggningJ 

. k. t frAgor och av medlemmar 
u) Av styrelsen till f0reningsst3mman hans JU na 

anmiilda iirenden - lck lats att oenomfO ra relinin g av 
FOrslag fn\n styrclscn atl anl ag¥a ;n a"!1ckt~onis'k 1ok'albokn ing. 
fOren ingens a \• lopp.~sys tcm och u~k~:ta beslutet om en ny lekplats, relining och 
Styre\sen fores lAr stanuna~ att upp J .. k ande hOst. 
e\ektronisk lokalbokning till en extra stamma omm 
Bifall till styrel sens fors lag? Ex- I Nej I Bordliiggnin9 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

qor11 Nori-111 __ 1_5_CJ __ _ 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst311ande av r0stl3ngd 

Till m6tet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstHingden 
fas tstiills. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person attj3mte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valbcredningen fores lAr Oleg Davidsson Panfilov till sttimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridner att jtimte stiimmoordforandenjus1era 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordl8ggning I 

R6stningsfonnuHir sida 1(4) I 

m) FrAga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrel sen. 
Bifall till ansvarsfrihet fo r styrelsen for rtikenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n} Beslut angflende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores lAr of6riindmt antal. dvs 5 ordinarie och tre suppl eanter. 
Bifall till fors laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja>( I Nej I Bordliiggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Va lberedningen foreslAr oforiindrade arvoden. 
Bi fall till valberedningens fors lag gti ll ande oforiindrade arvoden? 

I Ja><:' I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut om stiimman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Yalberedningen f6res1Ar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stiimman 
Va lberedningen foreslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick valjs om som sty
rclseledamOter for en 1id av tvA. Ar, Mats Johansson och Emil Johansson vtiljs ti ll styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA 1ir och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid en ligt avtal, Kri ster Jtirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tld av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler f6r en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig fOr en tid av ett Ar. Bifall till valbcredningens forslag? 

I JX I Ne j I Bordlaggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) 

g) Frf.tga om stamman blivit i stadgeenlig _o~dning utlyst 
Ka\lelse till ordinarie foreningssttimma skall t1d1gast sex veck~r och sena~t tvA veckor 
fore sttimman ans!As pA vii! synlig plats inom foreningens fast1ghet ellcr lamnas genom 

skriftligt meddclande i brevinkasten. . 
Bifall till au kallelse har skett i behOrig ordmng? 

I Bordlaggning I 

h) Frc\ga om niirvaroriitt vid toreningsstamma .. . 
Styrelsen foreslAr pga smittorisk~n att sttimman sk~_vara? stangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslagatt stamman ska vara stangd . 

I 1X I Nei I Bordiaggning I 
Framlaggande av styrelsens Arsredovisning_ . 
Styrel scn fo res lAr att Arsredovisningen skall Jaggas till handh~gama. . 
Bifall till styrelsens forslag att Arsredovisningen skall laggas 11\1 handl111gama? 

I Bordlaggning I 

j) Framliiggande av revisorernas beriittelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . 
Styrel sen foreslAr att revisionsberfi nelsen skall laggas till hand\J ~gama. . 
Bifall ti ll styrelsens forslag att revisionsberiittc\sen skall Jaggas till handl1ngama? 

I JX I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning 
Styrelsen fdres!Ar att resultatriikning och balansrii~i~g faststiil\s. 
Bifall till att faststalla resultatrdkning och balansrakn1ng? 

t) 

I JX I Nej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fo res!Ar resultatdisposition enligt Arsredov isningen s.id 7 ... 
Bifall till fors laget avseende bostadsriiltsforeningens resultatd1 spos1t1on? 

\ 1X I Nej I Bordlaggning I 

\ ROstningsfonnuliir sida 2(4) 

Val av valberedning . 
Till valberedning for tiden fram ti ll ntista ordinarie stiimma fores!As Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? 

I 1X I Nej I sordlaggning I 

u) Av styrelsen till toreningsstiimman hiinskjutna frAgor och av medlemmar 

anmii lda iirenden 

FOrslag fdn styrelsen att a nlii gga en ny lek plats, aft genomf?ra relining av 
fore nin gcns avloppssystem och infOra elektronisk lokalboknrng. . . 
Styrelsen fores lAr sttimman att uppskjuta beslutel om en ny.!ekplats, re\mmg och 
elektronisk lokalbokning till en extra stii.mma kommande host. 

Bifall till styrelsens f6rslag? 

I Bordliggning I 

v) F6reningsstiimmans avslutande 

Stammoordforanden avslutar m61et. 

ROstningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Sti:immans Oppnande 
FOreningens ordfOrande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtct. 

b) Faststi:illande av rOstlangd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststal ls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jiimte sti:immoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen foresl<\r Oleg Davidsson Panfilov till st3mmoordf6rande, Carl-Axel 
Sjtiblom till protokollf6rare, Kerstin Fridner att jiimtc stiimrnoordf6randen justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I BordHi.ggning I 

ROstningsfonnular s ida 1(4) 

m) Fr~ga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema bar til lstyrkt ansvarsfrihet fo r styrelsen. 
Bi fall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I Bord!aggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedn ingen fores lAr oforiindrat antal, dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledam6ter och suppleanter? 

I J'oz I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foreslAr oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag gii ll ande of6riindrnde arvodcn? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om st3mman skall utse styrelseordtorande samt i torekommande fall 
val av styrelseordtorande 

Valberedningen fores lAr att styrelsen ska utsc ordf6rande inom sig. 
Bifal l til l valberedningens f6rslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) C'.>vriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Val bcredningcn fores!Ar att Carl-Axel Sj6blom och Roland Str6mbiick viiljs om som sty
relseledam6ter for en tid av tvi\ Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleantcr, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern rcvisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fOr en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig f6r uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens f6rs lag? 

I la~ I Nej I Bordliiggning I 

R6stningsfonnuliir sida 3(4) I 

g) Fraga om st3mman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast tvc\ vcckor 
fore stamman anslc\s pc\ viii synlig plats inom fo reningens fastighet eller Jamnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i beh6ri g ordning? 

IJao<,' I Nej I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid f6reningsst3mma 
Styrelsen foresl<\r pga smi ttori sken att stilmman ska vara stiingd for utomstAende. 
Bi fall ti ll styrelsens f6rslag att stamman ska vara stangd? 

I J«. I Nej I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen foreslc\r au Arsrcdovisningen skall laggas till handl ingarna. 
Bifall till styrel sens forslag att ilrsrcdovisn ingen ska ll Jaggas till handlingama? 

I Bordlaggning I 

j) Framl3ggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen f6reslc\r an rcvisionsbertittelscn skall liiggas till handlingama. 
Bifall till styrelsens fo rslag all rev isionsberiittelsen skall liiggas till handlinga rna? 

I J~ I Nej I Bord!aggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansr3kning 
Styrelsen fores lAr au resultatriikning och balansriikning faststalls. 
Bifall till an faststa\la resultatriikning och balansriikn ing? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen f6res1Ar resultatdi sposition cnligt c\rsredovisningen sid 7. 
Bifall till f6rslaget avseende bostadsriittsforeningens resultatdisposition? 

I Ja(j( I Nej I Bordliiggning I 

ROstningsfonnuliir sida 2(4) 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till niista ord inarie stamma foresli\s Kenny Larsson 
(sammanka\ lande), Zouina Ganhammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till toreningsstamman h3nskjutna tragor och av medlemmar 
anm31da arenden 

FOrslag frAn styrclsen att anliigga en ny lckplats, att genomfOra rel ining av 
fOrcningens avloppssystem och inf6ra elekfronisk lokalbokning. 
Styrelsen fores lc\r stamman att uppskjuta bcslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma konunande hOst. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I la o(__ I Nej I Bordlliggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiinunoordf6randen avslutar motet . 

R6stningsfonnuliir sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med !Orslag ti ll beslut: 

a) Sti:immans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststi:illande av rOstli:ingd 

Till motet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 

faststiil ls. 

c) Va l av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att ji:imte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstri:iknare 
Va lberedningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Axel 
Sj6blom till protokollforare, Kerstin Fridner au jiimte stiimmoordf6randen justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall til l valberedningens f6rslag? 

j iv' j Nei I sorctlaggning I 

ROstningsfonnuliir sida 1(4) 

m ) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har till styrkt ansvarsfrihet ror styrelsen. 
Bifall t ill ansvarsfr ihet for styrelsen fcir riikenskapsAret 2020? 

I Bordiaggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valbcrcdningen forcs l3r oforandrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden At styrelseledam6ter och suppleanter, revisorer och 
va lberedning 
Valberedningen fo reslAr oforiindrade arvoden. 
Bifall ti ll valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOreko m mande fa ll 
va l av styrelseordforande 

Valberedningen f6res1Ar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bi fal l till valberedningens f6rslag? 

I Bordlaggning I 

q) Va l av styrelseledam6ter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssupp leanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hi:inskjutits till 
stamman 
Va lbercdningen foreslAr au Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbtick vii lj s om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emi l Johansson va\js till styrelse~ 
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emi l Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG fo r en tid enligt avtal, K.ri ster Jarbrink utses ti ll intemre
visor for en tid av ett M, Kenny Larsson till revisorssupplcant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fa ll ti ll valberedningens forslag? 

I Ja v/ I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnul ar sida 3(4) I 

g) Frftga om stamman blivit i stadgeenl ig ordning utlyst 
~allelse ti ll ordinarie foreningsstamma skall tidigast sex veckor och senast tv<\ veckor 
for~ st.amman ans!As pA val synlig pla1s inom foreningens fastighet eller liimnas genom 
slmfthgt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har sken i behOrig ordning? 

I JV( I Ne j I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid foreningsstamma 
S~yrels~n foreslAr pga smittorisken att stiimman ska vara stiingd f6r utomstAende. 
B1fall t ill styrelsens fo rslag au stiimman ska vara stiingd? 

I JaV/ I Nej I Bordlaggning I 

Framlaggande av styrelsens ilrsredovisning 
St.yrels~n foreslAr att <\rsredovisningen skall laggas till handlingama. 
B1fall till s relsens f6rs lag att Arsredovisningen skall taggas till handlingama? 

Ne· Bordi a nin 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 

St.yre ls~n fo reslAr art revisionsberiittelsen skall liiggas till hand li ngama. 
B1fa ll ti ll styrelsens forslag an revisionsberiittelsen ska ll liiggas ti ll hand lingarna? 

I Ja J' I Ne j I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststi:illande av resultat- och balansr.iikning 
Styrelsen f6rcs1Ar att resu ltatriikning och balansriikning faststiills. 
Bi fa ll till au faststiilla resultatriikning och ba lansriikn ing? 

I J\/ I Nej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen forcslAr resultatdisposition enligt iksredovisningcn sid 7. 
Bifall till fors laget avseende bostadsriiusf6reningcns resultatdi sposition? 

I Ja J I Nej I Bordlaggning I 

J ROstningsfom1u\iir sida 2(4) 

t) Va l av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till nasta ordinarie stamma f6res1As Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till fors laget? 

I Ja d/I Nej I Bordlaggning I 

u) Av styre lsen till foreningsstamman hanskjutna frcigor och av medlemmar 
anm a lda arenden 

FOrslag frAn st~· relscn a tt a nlagga en ny lckplats, att ge nomfOra relinin g av 
fOreningcns avloppssystcm och infOra clektronisk lokalbokning. 
Styrelsen fores!Ar stamman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens f6rslag? 

I JaJ'I Nej I Bordlaggning I 

v) F6reningsst3mmans avslutande 

Stiimmoordfdranden avslutar mOtet. 

I ROstningsfonnuliir sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrtist: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfi lov Oppnar m6te1. 

b) Faststiillande av r0stl3ngd 

Ti ll mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstllingden 
fasts tlills. 

c) Val av st3mmoordf6rande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jamte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstri:iknare 
Valberedningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov till stlimmoordf6rande, Carl·Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridner att jtimte sttimmoordforanden justera 
protokollet och Kerst in Fridner och Mats Johansson ti ll rOstraknare. 
Bi fal l til l valberedningens f6rslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformu!ar sida 1(4) I 

m} Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har till styrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifa ll ti lt ansvarsfrihet f6r styrelsen fo r rlikenskapsAret 2020? 

I Bord!aggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Ya lberedn ingen foresl~r oforiindrat anta l, dvs 5 ordinarie oc h tre suppleanter. 
Bi fa ll till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fo reslAr oforiindrade arvoden. 
Bifall ti ll valberedningens forslag glillande of6riindradc arvoden? 

I Bord!aggning I 

p) Beslut om st3mman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
va l av styrelseordforande 

Valberedningen fo reslAr au styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifal l till valberedningens fors lag? 

I Bordlliggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hi:inskjutits till 
sti:imman 
Va lbcredningen fo resl<\ r all Carl·Axel SjOblom och Roland StrOmbiick vii lj s om som sty· 
relseledamOter f6r en tid av tv<'I. Ar, Mats Johansson och Em il Johansson vliljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ell Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jlirbrink utses till intemre· 
visor for en tid av ett <\r, Kenny Larsson till revisorssuppleant f6r en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig f6r uthymingslokaler for en tid av cu <\r, Michel Wolf till 
tlaggansvari g for en tid av ett ar. Bifa ll till valberedningens f6rs lag? 

I Bordliiggning I 

[ ROstningsfonnu!ar sida 3(4) I 

) Frflga om stiimman blivit i stadgeenlig .o~dning utlyst 
9 

Kallelse ti ll ordinarie foreningsstlimma skall tidigast sex veck~r och sena~t tvA veckor 
fo re stlimman anslAs pA val syn lig plats inom foreningens fast1ghet eller lamnas genom 

skriftligt meddclande i brevinkasten. . 
Bi fall till att kallclse har skett i bchOrig ordnmg? 

I Bord!aggning I 

h) Fraga om n3rvaror3tt vid f6reningsst3mma .. . 
Styrelsen fores lAr pga smittori sken att stlimman ska __ vara? stangd for utomstAcnde. 
Bifall till styrclsens forslag att stamman ska vara stangd . 

I Ja >( I Nej I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens arsredovisning. . 
Styrelsen foresH\ r att Arsrcdovisningen skall ltiggas till handli~gama .. 
Bifall till styrclsens fc>rslag att Arsredovisningen skall Jaggas till handlingama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

j) Fram13ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 

yttranden . . 
Styrelsen foresl5r alt revisionsberiittelsen ska ll \aggas 1111 handil~garna. . 
Bifall till styrc\sens forslag au revisionsberiittelsen skall Higgas 1111 handhngarna? 

I Ja x I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om fastst311ande av resultat· och balansriikning 
Styrelsen f6res1Ar att resultatriikn ing och balansriikning faststa ll s. 
Bifall till att faststii lla resultatriikning och balansriikning? 

t) 

I\ INej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition . 
Styrelscn fo resl<\r rcsultatdisposition enligt Ars.redovisningen s_1d 7.. . ? 
Bifall till fors laget avseende bostadsriittsforenmgens resultatd1spos1t1on. I Bord!aggning I 

ROstningsformuliir sida 2(4) I 

Val av valberedning 
Ti ll valberedning for tiden fram ti ll nlista ordinarie stlimma f6resh\s Kenny Larsson 

(sammankall ande), Zouina Garthammar oc h Michel Wolf. 
Bifall till fors laget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till fOreningssti:imman hi:inskjutna frfsgor och av medlemmar 
anmi:i lda 3.renden 

fOrs lag fr1\ n styrelsen att anliigga en ny lekplats, att genom~Ora relining av 
fOrc nin gcns a\•loppssystcm oc h infcira elckt ronisk lokalbokmn g. . . 
Styrelsen foreslAr stiimman att uppskjuta beslutct om en ny_~ekplats, rclmrng och 
elektronisk Jokalbokning till en extra stamma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Ja>< I Nej I Bordiaggning I 

v) FOreningssti:immans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnuli.ir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med ftirslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov 6ppnar mOtet. 

b) Faststi:illande av r0stl3ngd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststii lls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att ji:imte sti:immoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstri:iknare 
Valbercdningen foresldr Oleg Davidsson Panfi lov till stiimmoordfOrandc, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner attjiimte srammoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens fOrslag? 

I Bord!aggning I 

ROstningsfommlar sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Rev isorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrclsen. 
Bifall till ansvarsfrihet fo r styrelscn for riikenskapsAret 2020? 

I Bord!aggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores15r ofortindrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifal l till forslaget avseende antalet styrel scledamOter och suppleanter? 

I BordHiggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fOres!Ar oforiindrade arvodcn. 
Bifall till val bcredningcns forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om sti:imman skall utse styrelseordforande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen fOreslAr au styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifal l til l valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av sti:imman eller av styrelsen hi:inskjutits till 
stamman 
Valberedningen fores ldr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viiljs om som sty
re lseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrclse
suppleanter, Mats Johansson fOr en tid av tvd dr och Em il Johansson fo r en tid av cit dr, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utscs ti ll internre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig foruthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fall till valberedningcns fors lag? 

I Ja ~ I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformuHir sida 3(4) I 

j) 

g) Fraga o':" sta~~an blivit i stadgeenlig ordning utl st 
Kallelse ti ll ordmane f0reningss1iimma skal l t'd· y 
fore stiimrnan ans13s pi val synlig 1 1 . ~- iga~t sex veckor och senast tva veckor 
s':fifi li~t meddelande i brevinkaste~.a s mom oremngens fastighet eller liimnas genom 

81fall 11ll att kallelse har skett i behOrig ordn ing? 

/ Ja '>< / Ne; / Bordlaggnins 

h) Fraga om. narvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen fores!Ar pga smittorisken att stiim k .. . 
Bi fa ll till styrelsens fcirslag att stii k man 5 ~.vara stangd for utomstAende. 
,,;;--r;;;~---,-~--=-mm~a-n_;s a vara stangd? 
/ Ja )<:'. / Nej I Bord!aggningj 

FramHigg~nde av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen fores/Ar alt Arsredovisn ing k 111 .. . 
Bifall t'll ty 1 fi" en s a aggas till handlinoarna. 

I s re sens orslag att 3.rsredovisningen skall liiggas tifl handlingarna? I Ja >( / Nej I Bordlaggningj 

:~~~~:;~ande av revisorernas beriitte lse och styrelsens eventuella 

S~yrc l s~n fOreslar att ~evisionsberiitte lsen ska ll liiggas till handlin •ama 
B1fa ll till s tyrel s~ns forslag alt revisionsberiittelsen skall ltiggas ti~ handJingama? 

/ Ja )(_ I Ne1 I Bordlaggning I 
k) Beslut o~ fastst311ande av resultat- och balansr3knin 

S~yre ls~n foresh\r ~It resu ltatriikning och balansriikning faststal l ~. 
B1fa ll 111l att faststal/a resultatriikning och balansrii.kning? 

I Ja .)( / Nej I Bordlaggning I 
Bes/ut om resultatdisposition 

S~yrels~n ~res!Ar resultatdisposition enligt 3.rsredovisningcn sid 7 
B1fall 11ll forslage1 avseende bos1adsrii1tsf0rcningens resu l tatdispo~ i tion? 

/ Ja X. / Nej I Bord!aggnin4 

ROstningsfonnular sida 2(4) 

I Bordlaggning j 

u) =:~!r~:':~;nt~~~Oreningsst3mman h3nskjutna tragor och av medlemmar 

F:::~.~g~:;.~j~;~',:~,~::::~•;7:~~.":i:~~;~~::k ~~k~~~:~:~~~= relining a\' 
tyrelsen fores lAr stamman att uppsk' t be l · 

elektronisk Jokalbokn' ·u JU.~ 5 utct om en ny lekplats, relining och 
Bifall till styrelsens f~~f a~? en extra stamma kommande hOst. 

I Ja J('. / Nej I Bordlaggningj 

v} FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar motet. 

ROstn ingsfonnu!ar sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

OAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordfOrande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtel. 

b) Faststallande av rOstlangd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som rcdovisas i bilaga. ROstl3ngden 
fast stalls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att ji:imte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen foreslAr Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordf6rande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner an jiimte sttimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r0str3knare. 
Bi fa ll til l valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnuHir sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bi fall ti ll ansvarsfrihet for styrelscn for rakcnskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut ang3ende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Yalberedningen forestar oforandrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till fdrslaget avseende antalet styrelscledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

a) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Yalberedningen fores!Ar oforandrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Jail( I Nej I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen fores lAr att styrelsen ska utse ordf6rande inom sig. 
Bifall ti ll valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Valberedningen fo reslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick vii ljs om som sty
relselcdamOtcr for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson fdr en tid av ctt Ar, 
extern revisor utses av KPMG fdr en tid enligt avtal, Kri ster Jarbrink utses till intemre· 
visor for en tid av en Ar, Kenny Larsson till rev isorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar ti ll ansvari g for uthymingslokaler f6r en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvari g for en tid av ett Ar. Bifa ll till valberedningens fors lag? 

I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnular sida 3(4) 

g) Frflga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie f6reningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast 1va veckor 
fo re stamman ansl<\s pa val synlig plats inom f6reningens fastighet eller liimnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till art kallelse har skett i beh6rig ordnjng? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid fOreningsstamma 
Styrelsen fores lAr pga smittorisken att stiimman ska vara stiingd for utomstAende. 
Bifall ti ll styrelsens fo rslag att stiimman ska vara sttingd? 

I Ja.X I Nej I Bordlaggning I 

Framli:iggande av styrelsens Arsredovisning 
Styrelsen fores lAr au <\rsredovisningen skall laggas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag att Arsredovisningcn skall 15.ggas till handlingama? 

I Bordliiggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen foresl&r att revisionsbertittelscn skall Higgas ti ll handlinga111a. 
Bifall till styrelsens forslag att revisionsberiittclscn skall Higgas till handlingama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststi:illande av resultat· och balansr3kning 
Styrelsen fores lAr att resu ltatriikning och balansrakning fastst31ls. 
Bi fal l till an faststa lla resultatriikning och balansriikning? 

t) 

J\, INej I BordH'iggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores lAr resultatdisposition enligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslaget avseende bostadsriittsfOreningens resultatdisposition? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnu!ar sida 2(4) I 

Val av valberedning 
Till valbercdning for tiden fram till nasta ordinarie stiimrna f6resh\s Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hi:inskjutna fr3gor och av medlemmar 
anm81da arenden 

fOrs lag fdln styrclscn alt anliigga en ny lckplats, att ge110m~O ra relining av 
fOrcningcns a' •loppssystcm och infOra clcktronisk lokalbokmng. . . 
Styrelsen foreslir stamman att uppskjuta beslutet om en ny .. lekplats, rehnmg och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande host. 
Bi fa ll till styrelsens forslag? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

[ ROstningsformular sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

176 

Ort och datum: Namnteckning: 

:?./fl,,/) 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststiillande av r0st13ngd 

Ti ll mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 

fast sttills. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordf0randen justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen fcires!A.r Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordfcirande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollfcirare, Kerstin Fridner an jiimte stiimmoordfcirandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens fOrslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformu!ar sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorem a har tillstyrkt ansvarsfrihet fcir styrelsen. 
Bifa ll till ansvarsfrihet fcir styrelsen fcir riikenskapsdret 2020? 

I Bordlaggning I 

n} Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va lbercdningen fciresl:lr oforandrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleantcr. 
Bi fall till fors laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I 1aX l Ne; I Bordfaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores lAr oforiindrade arvoden. 
Bifal l till valberedningens forslag giillande ofciriindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i torekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foreslAr an styrelsen ska utse ord forande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordl3.ggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen h3nskjutits till 
stamman 
Valberedningen fciresh\r att Carl·Axel SjOblom och Roland StrOmbiick viilj s om som sty· 
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson vii lj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emi l Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Kri ster Jiirbrink utses till intemre· 
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant fcir en tid av en Ar, Zouina 
Garthammar ti ll ansvarig for uthymingslokalcr for en tid av cit Ar, Michel Wolf till 
fl aggansvarig for en tid av ett Ar. Bifa ll till valberedningens fors lag? 

I Bordliiggning I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) I 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie fore ningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast tvc\ veckor 
for~ stiimman anslAs pA val synJig plats inom foreningens fastighet eller liimnas genom 
sknftligt meddelande i brevi nkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

h) Fritga om narvaroratt vid fOreningsstamma 
Styrelsen fores lAr pga smittorisken att stiimman ska vara stiingd for utomstAende. 
Bifall till styre lsens fci rslag att stiimman ska vara stiingd? 

I la )\ I Ne j I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen foresh\r att Arsredovisn ingcn skall laggas till handlingarna. 
Bifall till styrelsens forslag an Arsredovisningen skall liiggas till handlingama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

j) Framliiggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styre lsen forcsl<\r att revisionsbcr3ttelsen ska ll Higgas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag mt rev isionsbcranelsen skall Jaggas ti ll hand lingarna? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststiillande av resultat· och balansrakning 
Styrelsen fores lA. r au resu ltatriikning och balansriikning fastsfalls. 
Bifall till att faststiilla resultatriikning och balansrtilming? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresl<'l.r resultatdisposition cnligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall ti ll forslaget avsccnde bostadsriittsforeningens resultatdisposition? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformuliir sida 2(4) I 

Val av valberedning 
Till valberedning fo r tidcn fram till niista ordinarie stiimma fores lds Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Ganhammar och Michel Wolf. 
Bifall till forslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till toreningsstamman h3nskjutna tragor och av medlemmar 
anmi:ilda arenden 

FOrslag frii n styr clscn alt a nl iigga en ny lckp lats, att ge nomfora relining av 
fore nin gc ns avlo ppssystcm oc h in tOra clcktron isk lokalbokning. 
Styrelsen fdres!Ar stiimman alt uppskjuta beslutct om en ny lekplats, relini ng och 
elektronisk loka lbokning till en extra stiimma kommande hOst. 
Bifall till styrelsens fci rslag? 

I la)( I Ne j I Bordtaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar mOtet . 

ROstningsfonnuliir sida 4(4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

17-1-
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstli:ingd 

TiU mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststall s. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokolltorare 

e) Val av en person att ji:imte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen fo resl:!lr Oleg Davidsson Panfilov tiH stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner an jiimte stlimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningens fo rslag? 

I\( INej 
I Bordliiggning I 

ROstningsformu!ar sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fo r styrelsen. 
Bifall til l ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskaps! ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angflende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valbercdningen fores!Ar oforiindrat anta l, dvs 5 ordinaric och tre suppleanter. 
Bifall ti ll f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden c\t styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores!Ar oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag gallande oforiindrade arvoden? 

I JaX I Nei I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valbcredningen foresl! r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Jax I Nei I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmback viiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tv! Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en t1 av tvA Ar och Em ii Johansson f6r en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssupp eant for en tid av en Ar, Zouina 
Garthammar ti ll ansvarig f6r uthymingslokaler f6r en tid av ett Ar, Michel Wolf till -
flaggansvarig f6r en tid av ett k Bifall till valberedningens f~ 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformular sida 3(4) ] 

) Frflga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g Ka!lelse till ordinarie foreningsstamma skall tidigast sex vcck~r och sena~t tvA veckor 

fore stanunan ans!As pA vii i synlig plats inom f6reningens fast1ghet ellcr \amnas genom 

skriftligt meddelande i brcvinkasten. . 
Bifall till an kallelse har sken i behOrig ordmng? 

I la X. I Nej I Bordltiggning I 

h) Frllga om narvaroratt vid foreningsstamma .. . 
Styrelsen fores!Ar pga smittorisken an stamman ska .. vara? stangd for utomstAende. 
Bifall till styre\sens forslag an stiimman ska vara stangd . 

I Ja X I Nej I Bordltiggning I 

Framlaggande av styrelsens fl rsredovisning_ . 
Styrelsen fores!Ar att lirsredovisningen ska~! Jaggas ti ll ~~andh~gama . . ? 
Bifall till styrelsens forslag an Arsrcdovisnmgcn skall laggas 111\ lmndhngama. 

I Bordlaggning I 

j) Framlaggande av revisorernas ber.iittelse och styrelsens eventuella 

yttranden .. . . 
Styrelsen foreslftr au rcvisionsberiittelsen skall laggas 11\I handlt~gama. . 
Bifall till styrelsens fOrslag an revisionsberiine\scn skall Higgas 11\1 handlmgama? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststa llande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foresldr an resuhatriikning och balansriikning faststiill s. 
Bi fall till att faststiilla rcsultatriikning och balansriikning? 

t) 

I Bordltiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores!Ar resultatdisposition enligt :ir~rcdovisningen s_id 7.. . ? 

Bifall till f6rslaget avseende bostadsriittsforenmgens resultatd1spos1t10n . 

I Bordltiggning I 

ROstningsformular sida 2(4) 

Val av valberedning .. . Id K L son 
Till valberedning for tiden fram till niista ordin~rie stamma fores s enny ars 
(sanunankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till fors\aget? 

\Ja x I N•i 
I Bordtaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hanskjutna tragor och av medlemmar 

anmatda arenden 
FOrslag frAn styrclscn att anliigga en ny l ckp l a~s, att gcnon.1f?rn relin ing av 
fOrcningcns avloppssystcm och in tOra clekrromsk lokalbokmng. . . 
Styrelsen foreslAr stiimman att uppskjut.~ beslutct om en ny.~ekplats, rehnmg och 
elektronisk tokalbokning till en extra stamma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Ja I Nej 
X I 

I Bordtaggning I 
v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar motet. 

ROstningsformuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

11\? 
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med fi:irslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet . 

b) Fastst311ande av r0stl3ngd 

Till mi:itet har inkommit ____ postrOster som redov isas i bilaga. ROstlangden 
faststalls. 

c) Val av stiimmoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordf6randen justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen fores!Ar Oleg Oavidsson Panfilov till st3mmoordfdrande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att j3mte stiimmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstrtiknarc. 
Bifal l till valberedningcns forslag? 

I Bordliiggning I 

ROstningsformular sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelscn. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for rakenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Yalberedningen f6res13r of6rtindrat antal , dvs 5 ordinarie och trc suppl eamer. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I J,°X I Nej I Bordlaggning I 

o) Fr3ga om arvoden lit styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores!Ar oforandrade arvoden. 
Bifall till valberedningens fOrslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Ja ,x; I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen fores lAr att styrelscn ska utse ordforande inom sig. 
Bifa ll till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q ) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s ) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hi:inskjutits till 
stamman 
Valberedningen fores!Ar att Carl -Axel SjOblom och Roland StrOmback vaJjs om som sty
relse ledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valj s ti ll styre lse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, K.rister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens fors lag? 

I Bord!aggning I 

I ROstningsformuliir sida 3(4) I 

bl" ·t · stadgeenlig ordning utlyst 
g) FrAga om sta~~an . 1~ 1 1 

.. kall tidi ast sex veckor och senast tvA veckor 
Kallelse till ordmane foremngss.tamma ~ ff g . gens fastighet eller lamnas genom 
fore stiimman anslAs pd val synhg plats mom oremn 
skriftligt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordmng? 

Px \ Nej \ Bordiaggning \ 

I 

·· "tt vid foreningsst3mma 
h) Frf.tga om narvarora . . k tt st3mman ska vara st3ngd for utomstAende . 

Styrelsen foresldr pga sm1ttons en a .. 

i) 

Bifall till styrel sens forslag an stiimman ska vara stangd? 

I \ , I Nej II Bord!aggning I 
, 

Framla gande av styrelsens Arsredovisning. . 
t rcl se~ fOresHl.r au l'l.rsredovisningcn skall Higgas tt ll ~andh~gar~1a. . " ? 

~i~all till styrelsens forslag au l'l.rsredovisningen skal\ laggas ttll handhn°'ama . 

[:.-- I Nej I Bordlaggning I 

j) 
Framl3ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuel la 

yttranden .. ·111 dl"ngarna 
Styre\sen forcsHl.r att ~evli s ionsbe~tt~ls~~:~~!~11:;ng~~~:11~~as1 t ill ha:;dlingama? 
Bifall till styrelsens fors ag all rev1S1on ~ 

rJ:x I Nej I Bordlaggning I 
k) Beslut om fastst3\lande av resultat- och ~al~nsr3kn~.ng 

Styre\sen foresldr att resultatrii~i~g och balansra~m~g f;ststalls. 
Bifall till art fastsfalla resultatrakning och balansrakmng . 

t) 

[ 1X \ Nej \ Bordiaggning j 
I 

Beslut om resultatdisposition . . . . 
St rel sen fo res13.r resultatdisposition enhgt 3.rs.redov1smngen s.1d 7. . . ? 

arra11 till forslaget avseende bostadsr3ttsforcmngens resultatd1spos1t1on . 

I la')( I Nej I Bord!aggning I 
I 

ROstningsforrnular sida 2(4) 

~~! ::ii::~~::~::~i;t?den fram till nasta ordin~rie stamma foresHl.s Kenny Larsson 

(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? I Bord!aggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman h3nskjutna frligor och av medlemmar 

anmalda arenden 
FOrsla" frAn stnclscn att a nHi gga en ny lekplats, att genomf?ra relining av 

"' · h · rora clcktronisk lokalbokmn g. 
fOrcninge ns a\'lopp.~system oc ink. ta beslutet om en ny Jekplats, relining och 
Styrelsen fores \Ar stamman att upps JU .. .. 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifall till styrelsens f6 rslag? 

~X \ Nei \ sordiaggning \ 

v) F0reningsst3mmans avslutande 

Stammoordforanden avslutar mOtet. 

ROstningsfonnu\ar sida 4(4) 



FORMUL.AR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postri:ist: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

18 2 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst311ande av rOstlangd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststiills. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordf0randen justera protokollet 

f) Val av rOstraknare 
Valberedningen foresl1ir Oleg Davidsson Panfilov till st.iimmoordforande, Carl·Axel 
SjOblom till protokollf6rare, Kerst in Fridner au jiimte stammoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstraknare. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

I Bordliiggning I 

ROsmingsformuliir sida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fo r sryrelscn. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen fo r riikenskapsiret 2020? 

I Bordliiggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valbercdn ingen f6resliir ofortindrat anial. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till f6rslagct avseende anta let styrel seledamOter och suppleanter? 

I Bordliiggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6res1Ar oforiindrade aivoden. 
Bifall ti ll valberedningens forslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fa ll 
val av styrelseordfOrande 

Valberedningen foresl! r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssupp leanter 

s) Ovriga val som beslutats av st3mman eller av styrelsen hi3nskjutits till 
stamman 
Valberedningen fo resl:\r att Carl·Axel SjOblom och Roland StrOmbii.ck vii. lj s om som sty· 
relseledamOter for en tid av tv<l. :\r, Mats Johansson och Emil Johansson viilj s till styrelse· 
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA ! r och Emil Johansson for en tid av ett ! r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid cnligt avtal, Krister Jiirbrink utses tiU internre· 
visor for en tid av ett !r, Kenny Larsson till revi sorssuppleam for en tid av ett !r, Zouina 
Garthammar ti ll ansvarig for uihymingslokaler f6r en tid av ett ! r, Michel Wolf till 
flaggansvarig fo r en tid av ett !r. Bifall till va lberedningens forslag? 

I Ja )< I Nej I Bordliiggning I 

I ROstningsformul.iir sida 3(4) 

g) FrAga o':" sta~~an _bli~it i stadgeenlig ordning utlyst 

~~~l~~~e ti ll ordmane fo°'._nmgs~tiimma ~kall tidigast sex veckor och senast tva veckor 
skrifHigr;mmeadnda.J1slftds P_abval ~yknh g plats mom foreningens fastighet eller Jiimnas genom 

e an e 1 revm asten. 
Bifal! till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

I Ja )( / Nej I Bordliiggning I 
h) Frllga om narvaroratt vid fOreningsstamma 

St_yrel~n foresl<ir pga_ smittorisken att st.iimman ska vara st.iingd for utomst<iende 
81fa ll till styrelsens fors lag att st.iimman ska vara st.iingd? . 

I Ja X / Nej I Bordlaggning I 
Framl3gg~nde av styrelsens Arsredovisning 
S~yre l s~n foreslftr att ~rsredov i sn ingen skall Jiiggas till handl ingama. 
B1fall t1ll styrelsens fors lag att iirsrcdovisningen ska ll liiggas till hand lingama? I Ja X / Nej I Bordlaggn ing I 

j) Framl iiggande av revisorernas beriittelse och styrel sens eventuella 
yttranden 

S~yre ls~n f6 resMr alt ~evisionsber~tt.clsen skall liiggas till handlingama. 
B1fall till styrelsens fors lag att rcv1S1onsberiittelsen skall liiggas till handlingama? I JaX I Ne j I Bordliiggning I 

k) Beslut o~ fastst311ande av resu/tat· och balansr3kning 
St_yre ls~n foreslAr ~tt resultatriikning och balansriikning faststal ls. 
B1fall ttll an faststalla resultatriikning och balansriikning? 

I JaX / Ncj I Bordlaggning I 
Beslut om resultatdisposition 

S~yre l s~n f~res !Ar resultatdispos ition enligt <irsredovisningen sid 7. 
B1fall 11JI fors laget avseende bostadsr.iittsfOreningens resu ltatdisposition? 

j 1X / Nc j / Bordlaggning / 

ROstningsformuliir sida 2(4) 

t) Val av valberedning 

Till valberedning for tiden fram till nasta ordinarie st.iimma f6resJAs Kenn La 
(s~mmankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf y rsson 
B1fa ll till fors laget? · 

I Ja I Bordliiggning I 
u) Av s~yrel~en till foreningsst3mman hi3nskjutna tragor och av medlem 

anmalda arenden mar 

F~ rs l?g frii n styrclscn att anHigga en ny lekplats, att genomfora relinin av 
fo renmgen.s avloppssystem och in fora elektronisk Jokalboknin" g 
S
1
tyrelse? foresli\r st.iimman att uppskjuta beslutet om en ny J ekplat~· re lini ng och 

e ~ktro~1sk lokalbokning till en ex tra stiimma kommande hOst. ' 
Btfall till styrelsens f6rs lag? 

I la X / Nej I Bordliiggning I 
v} FOreningsst3mmans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar motet. 

ROstningsformuliir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Lagenhetsnummer (gamla): 

If 'I 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) St3mmans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst311ande av r0stl3ngd 

Till mfitet bar inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga . ROstJangden 
faststal ls. 

c) Val av stiimmoordfOrande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stiimmoordfOranden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen fores!A.r Oleg Davidsson Panfilov till st.iimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokoll fo rare, Kerstin Fridner att j iimte stiimmoordf6randenjustera 
protoko llet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valberedningcns fors lag? 

l\<;I N• j 
I Bordtaggning I 

ROstningsfonnuliir s ida 1(4) j 

m ) Frflga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorcma har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styre lscn for rakenskapsc\ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angclende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Yalberedningen fores lAr oforandrat antal, dvs 5 ordinarie och trc suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antaJet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fra ga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Yalberedningen foreslAr oforandrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag gall ande ofoliindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOra nde samt i fOrekommande fa ll 
va l av styrelseordfOrande 

Valberedningen foreslc\r att styrc lsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q ) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Yalberedningen foreslAr att Carl-Axel SjOblom och Roland Str6mback valjs om som sty
relseledamOter for en tid av tvc\ c\r, Ma ts Johansson och Emil Johansson valj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA c\r och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extem revisor utses av K.PMG for en tid enligt avtal, Kri ster Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett c\ r, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig fo r en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens forslag? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

R6stningsforrnular sida 3(4) 

tamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g) Frflga om s . . . . .. kall tidigast sex veckor och senast tv3 vcckor 

~~~:lt~~:~~a~r~~~~~se ~~a~·;~~~it;;l~t~ ~nom foreningens fastighet eller Himnas genom 

skriftligt meddelande i brcvinkasten. . . 
Bifall till att kallelse har skett i behOng ordmng? 

I Ja 
/ 

I Nej I Bordlaggning I 
h) F fl a om narvaroriitt vid fOreningsstamma . 

S~yr~lscn fores!Ar pga smittorisk~n att stamman ska .. vara?sfangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag att stamman ska vara stangd . 

j) 

I Ja)§ I Nej I Bordltiggning I 

Framliiggande av styrelsens arsredovi.~ning. , . 
0 

S1yrelsen fores lAr att :irsredovisningen skal\ laggas till ~~,mdh~,_,arna . . ? 
Bi fall till styrelsens fo rslag att Arsredovisningen skall laggas llli handlmgama. 

I Ja X I Nej I Bordltiggning I 
Fram!aggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 

yttranden · di' 
Styrclscn fores ldr att revisionsbcriittelsen ska!\ Higgas ti ll ~~an i~gama. . ? 
Bifall till styrelsens forslag alt revisionsberiitte\sen skall laggas till handhngama. 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 
k) Beslut om faststiillande av resultat- och ~al~nsriikn~_ng 

Styrelsen f6resl6r att resultatrii.~i~g och balansra~m~g f~ststall s. 
Bifall till att fastsfalla resultatraknmg och balansraknmg. 

t) 

I Bordltiggning I 
Beslut om resultatdisposition . . . 
Styrelsen foresldr resultatdisposition enligt 3rs.redov1smngen s.1d 7.. . ? 
Bifall till forslaget avsecnde bostadsrattsforemngens resultatd1spos1t1on . 

I Ja ;s. I Nej I Bordltiggning I 

ROstningsforrnu\ar sida 2(4) 

Val av va lberedning . A K La 
Till valberedning for tiden fram till nasta ordin~rie stamma fores! s enny rsson 
(sammankallande), Zouina Gan.hammar och Michel Wolf. 

Bifall ti ll forslaget? I Bordltiggning I 
u) Av styrelsen till foreningsstamman hiinskjutna frc\gor och av medlemmar 

anmiilda arenden 

FOrslag frAn styrclsc n att anlli gga en ny \ckpl a~s, a tt ~eno ":'~Ora relining av 
mreningens a''loppssystcm oc h infOra elcktromsk lokalbokmng. . . 
Styrel sen fores!Ar stamman att uppskjut_~ beslutet om en ny.~ekplats, rehmng och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifall till styrclsens forslag? 

I Bord!aggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar m6tet. 

ROstningsforrnu!ar sida 4( 4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postri:ist: 

Namn: 

Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 

Liigenhetsnummer (gamla): 

Namnteckning: 

~ fo~ 

FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mtitet . 

b) Fastst311ande av rOstli:ingd 

Till mtitet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststiil ls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j3mte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedn ingen f6resh\r Oleg Davidsson Panfilov rill st3.mmoordforande, Carl·Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridncr att jiimte stiimmoordforanden justcra 
pro1okolle1 och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOsuaknare. 
Bifal l till valberedningcns fors lag7 

I Bordlaggning I 

ROstningsformuliir sida 1(4) 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styre lsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvars frihet fo r styrelsen fo r rii.kenskapsciret 20201 

I Bordliggning I 

n) Beslut angAende antalet styre lseledamciter och suppleanter 
Valberedningen foresl~r oforiindrat antal , dvs 5 ordinarie och tre suppleantcr. 
Bifall till forslagct avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja X: I Nej I Bordlaggning I 

a) FrAga om arvoden M styrelseledamciter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valbercdningen fores lAr oforiindrade arvoden. 
Bifall till va\beredningens forslag g3.Jlande oforiindrade arvoden? 

x I BordJaggning I 

p) Beslut om stiimman s kall utse styrelseordf6rande samt i f6rekommande fall 
val av styrelseordfcirande 

Valberedningen foresl:\r att styre lsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga va l s om beslutats av stamman elle r av styrelsen h3nskjutits till 
st3mman 
Valberedningen foreslAr an Carl-Axel SjOblom och Roland Str0mb3.ck v3. lj s om som sty
relseledamOter for en tid av tvd Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvd Ar och Emil Johansson for en tid av ett 1!ir, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal , Krister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthanunar till ansvarig for uthym ingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens f6rslag? 

J JX I Nej I Bordiaggning I 

I ROstuingsfonnular sida 3(4) 

FrA a om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
g) Kall~lse till ordinarie f6reningsst3.mma skall tidi gast sex veckor och sena~t tvA veckor 

fore stamman ans\As pc\ val synlig plats inom f6reningens fastighct eller lamnas genom 

skriftligt meddelande i brevinkasten. . 
Bifall t ill att kallelse har skett i behOrig ordmng? 

I\< INej 
I Bordliggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid fOreningsstamma .. . 
Styrelsen f6resUlr pga smittorisk~n an stamman ska .. vara? stangd for utomstc\endc. 
Bifall till styre\sens f6rslag att stamman ska vara stangd . 

\ \z: \ Nej \ Bordlaggning I 

fram l3ggande av styre lsen s Arsredovisning. . 
Styre\sen fores\Ar att Arsrcdovisningen ska\! \aggas till ~andh~garna. . ? 
Bi fall till styrelsens fors\ag alt t't rsredovisni ngen skall laggas till hand\111gama. 

I Ja )( I Nej I Bordlaggning I 

j) Framl3ggande a v revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventue \la 

yttranden . . 
Styrelsen foreslAr att revisionsber3ttel scn ska\\ Higgas till ~~andli~gama. . 
Bi fall till styrelscns f6rslag att revisionsberiittelscn skall laggas till handhngama? 

I Ja X: I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om fastst311ande av resultat- och balansr3kning 
Styrelsen fores11!i r att resultatriikning och balansr3.kn i1~g fastst3\ls. 
Bifall till att fastst31\a resultatriikning och balansr3.knmg? 

t) 

I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores ldr resultatdisposition enligt Ars.redovisningen s.id 7.. . ? 
Bifall t ill fors\aget avsecnde bostadsriittsforem ngens resultatd1spos1tion. 

I Ja )< I Ne j I Bordlllggning I 

ROstningsfonuular sida 2(4) 

Val av valberedning L 
T ill valberedning for tiden fram till n3.sta ordin~rie st3.mma foresl!s Kenny arsson 

(sammankall ande), Zouina Gartham.mar och Michel Wolf. 

Bifall till forslaget? 

I Ja 

>< 
I Bordliggning I 

u) Av styrelsen till f6reningsst3mman h3nskjutna frAgor och av medlemmar 

anm31da arenden 

FOrslag fni n styrel sc n att anliig~a ~n ny l ckpla~s, .an ~enor~f'~r~ relining av 
mrcningc ns avloppssystem och rntora clcktromsk lokalboknmg. . . 
Styrelsen f6resl<\r st3.mman att uppskjut~ beslutet om en ny.~ekplats, rehmng och 
elektronisk Jokalbokning till en extra stamma kommande host. 

Bifa ll till styrelsens f6rslag? 

I Jax: I N•i 
I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordforanden avslutar motet. 

ROstningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postri:ist: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: 

DAGORDNING med forslag t ill beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststiillande av rOstli:ingd 

Till mOtet har inkommit _ ___ postrOster som redovisas i bilaga. ROstJangden 
faststii lls. 

c) Val av stiimmoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jiimte stammoordfOranden justera protokollet 

f) Val av rOstri:iknare 
Valberedningen foresl!r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att j3.mte st3.mmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstrliknare. 
Bifall ti ll valberedningens fOrslag? 

I Ja)I? I Nej I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnuJar sida 1(4) J 

m) Fra ga om ansvarsfrihet for styre lsens ledam6ter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styfelsen. 
Bifall t ill ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapd.ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende anta let styrelseledam6ter och suppleanter 
Va lbcrcdningen foresldr ofdrandrat antal , dvs 5 ordinarie och tre suppl emuer. 
Bifall till f6rs laget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledam6ter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6res!Ar oforiindrade arvoden. 
Bifall ti ll valberedningens forslag gallande oforiindrade arvoden? 

I \ 32 I Nej 
I Bordlaggning I 

p) Beslut om st.iimman skall utse styrelseordf6rande samt i f6rekommande fall 
val av styrelseordf6rande 

Valberedningen f6res1Ar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledam6ter och suppleanter 

r) Va l av revisorer o c h re visorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av st3mman e lle r av styrelsen h.iinskjutits till 
stamman 
Valberedningen f6res1Ar att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick valjs om som sty
re lseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viilj s till styrelse
supp\eanter, Mats Johansson for en tid av tvA dr och Emil Johansson for en tid av en Ar, 
extern revisor utses av K.PMG f6r en tid enligt avtal , l<Iister Jarbrink utses till internre
visor f6r en tid av ett dr, Kenny Larsson till rev isorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthamrnar till ansvarig f6r uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig fo r en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens fors lag? 

I Ja >( I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) 

. . . t dgeenlig ordning utlyst 
g) Fra ga om sta~m.an .bll~1t Is .~ skall tidi ast sex veckor och sena~t tvA veckor 

Kallelse till ordmane forenmgss~amma . ff ~ningens fastighet eller lamnas genom 
f6re stiimman ans\As pA viii synhg plats mom or 

skriftligt meddelande i breviflk:aste~: . ·n ? 
Bi fall till att kallelse har skett i behong ordm g. E \ N · I Bordtaggnin~ Ja g e1 \ -- _ 

h) Fr3ga om narvaroratt .vid .f6rening~sta:~:a vara stlingd f6r utomstAende. 
Styrelsen f6res\Ar pga sm1ttonsk~.n att stammvara stiin d? 
Bifall t ill styrelsens fo rslag alt stanunan ska g e· x I Nej I Bordlfiggning l 
Framl3ggande av styrels~n~ 8.rsre:a~lvli:n:~i\\ handl ingama. 
Styrelscn foresl<'ir att Arsredov i smng~n s. . g~ skall Hie.gas till handlingama? 
Bifall till styre\sens forslag an Arsre ov1snmgc1 -

E"x I Nej I Bordtaggnin5 

j) 
Fram13ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 

yttranden. . . b r1ittclsen ska\\ Higgas till handlingama . . 
Styrel scn fores\Ar att rev1s1ons c . . be "t1elsen skall lac:gas till handhngama? 
Bifall till styrelsens forslag att rev1S1ons ra -e· X' I Nej I Bordtaggning 

.. It t- och balans r3kning 
k) Beslut om fas tstallandl e ~~ r~sguoc~ balansriikning faststiills. 

Styrelsen foreslAr att resu tatra m~ .. . ? 
Bifall till att faststiilla resultatriikmng och ba\ansrakmng. 

t) 

p• >( I Nej I Bordlaggning I 
Beslut om res ultatdisp~siti~." · rsredovisningen sid 7. 
Styrelsen f6res\Ar rcsultatd1spos1t1~n :~,h~~r~ningens resultatdisposition? 
Bifall ti\\ f6rs \aget avseende bosta sra s 

p• X'. I Nej I Bordlaggnin5 

ROstningsformuliir sida 2(4) 

Val av valberednin~ . .. dinaric stfunma fores\As Kenny Larsson 
Till valberedning f6r t1den fram till nasta o~ M. h 1 Wolf 
(sammankallande), Zouina Garthammar oc tc e . 

Bifall till f6rslaget? 

p• I Nej 
y \ 

h .. k. tna tragor o ch av medlemmar 
u) Av styrelsen till f6reningsstamman ans JU 

anm.iilda arenden . . . 
.. 1 k lats att oenomfora rehnm g av 

FOrslag frAn styrclscn atl anl ag~a ~nan:lc~t~o~isk 1ok.'llbokning. 
rorcningcns 1wlop11.~systcm och m~~:ta beslutet om en ny Jekplats, rel ining och 
Styre\sen foreslc\r stamman an upps J .. k d hOst 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma omman e . 

Bifall till styrelsens forslag? 

p•X \ Nej \ Bordlaggning 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordf6randen avslutar mbtet . 

ROstningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
F6reningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov i:ippnar m6tet. 

b) Faststiillande av rOstliingd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga . ROstliingden 
faststalls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stiimmoordforanden justera protokollet 

f) Va l av rOstriiknare 
Valberedningen fores lar Oleg Davidsson Panfilov ti ll stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokoll forare, Kerstin Fridner attjiimte stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall til l valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnu!iirsida 1(4) I 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har til lstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for r'dkenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Va\ber~dningen fores l<'i r oforiindrat antal, dvs 5 ordinarie och tre suppteanter. 
Bi fa ll t ill f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I ) I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foreslAr oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens fors lag giillande oforiindrade arvoden? 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

P) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foreslAr att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens fors lag? 

l 1Y INej I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Va lberedningen fores lAr att Carl-Axel SjOblom och Roland StrOmbiick vi:i ljs om som sty
relseledamOter for en tid av tva 3r, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emi l Johansson for en tid av ett Ar 
extern revisor utses av KPMG for en tid enl igt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre: 
visor f6r en tid av e11 <\r, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett ar, Zouina 
Garthanunar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
fl aggansvarig f6r en tid av ett k Bifall till va\beredningens f6rs lag? 

I JX I Nei I Borctiaggning I 

ROstningsfonnular sida 3(4) 

g) Fraga om stiimman bl ivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsstiimma skall tidigast sex veckor och senast tva veckor 
fore stiimrnan ans!As pa viii synlig plats inom foreningens fastighet e\ler Himnas genom 
skrift ligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i beh6rig ordning? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om narvaroratt vid f0reningsst3mma 
Styrelsen f6res1Ar pga smittori sken att stiimman ska vara stiingd for utomstiiende. 
Bifall ti ll styrelsens forslag au sttimman ska vara stiingd? 

I 1X I Nei I Bordiaggning I 

Framli:iggande av styrelsens Arsredovisning 
Styrelsen fo reslAr att <\ rsredovisni ngen ska\J ltiggas till handlingama. 
Bifall till styrelsens forslag att <\rsredovisningen ska ll ltiggas till hand tingama? 

I JX I Nej I Bordlaggning I 
, 

j) Framliiggande av revisorernas beriitte lse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrel sen fore s!Ar an revisionsberiittelsen skall laggas t ill handlingarna . 
Bifall till styrelsens fo rslag att revisionsberiittelsen skall laggas ti ll handlingama? 

I J~ I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststiill ande av resultat- och balansriikning 
Styrelsen foresh\r an resultatriikning och balansriikning faststiills. 
Bifall till att faststalla resultatrii.kning och balansrakning? 

t) 

I Ja X I Nej I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foreshir resultatdisposition enligt Arsredovisningen sid 7. 
Bifall till forslaget avseende bostadsr.!ittsforeningens resultatdispos ition? 

I 1)( I Nei I Borctiaggning I 

ROstningsformular sida 2(4) J 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till niista ordinarie stiimma foreslAs Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifa\1 till forslaget? 

I J)<, I Nej I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hiinskjutna tragor och av medlemmar 
anmiilda arenden 

Ftirslag frAn sty rclsen att a nliigga en ny lekplats, att gcnomtora relining av 
fi.ircningcns avloppssystcm oc h in tora clcktronisk loka lboknin g:. 
Styrelsen fores!Ar sti:imman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relining och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma kommande hOst. 
Bi fall till styrelsens forslag? 

l 1x' INej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

St.!inunoordforanden avslutar motet. 

ROstningsfonnu!ar sida 4( 4) I 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

/9o 
Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med forslag till beslut: 

a) St8mmans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Fastst311ande av r0stl3ngd 

Till mOtet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststiills. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att j3mte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Va lberedningen foresl! r Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl -Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jiimte stammoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall ti ll valberedni ngens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsfonnular sida 1(4) I 

m) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet fcir styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen fcir riikenskaps<'lret 2020? 

l1X , INej I Bordlaggning I 

n) Beslut ang3ende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Val beredni ngcn fciresl<'i r ofciri:indrat antal , dvs 5 ordinaric och tre suppleanter. 
Bifall till fcirslaget avseende antalet styrelseledam6ter och suppleanter? 

I JX:._ I Nej I Bordlaggning I 

o) Fraga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fcireslar oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens fcirslag gii llande ofori:indrade arvoden? 

I Ja x 
I Nej I Bordliiggn;ng I 

P) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valbcredningen foresl<'ir att styrel sen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall ti ll valberedningens fcirslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) O~riga val som beslutats av sti::imman eller av styrelsen hi::inskjutits till 
stamman 

Valberedni~gen '.cire s l~r alt Carl-Axel SjOblom och Roland Str6mbiick viilj s om som sty
relseledamoter for en t1d av tv<'i <'Ir, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styre lse
suppleanter, Mats Johansson fcir en tid av tv<'i <'Ir och Emil Johansson for en tid av ett <'Ir 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Kri ster Jarbrink utses till internre: 
visor fcir en tid av ett <'Ir, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar Zouina 
Ganhammar till ansvarig for uthymingslokaler for en tid av ett <'Ir, Michel Wol f till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bi fall till valberedningens fcirslag? 

I JZ I Nej I Bordlaggn;ng I 

ROstningsfonnuliir sida 3(4) 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kallelse till ordinarie fcireningssttimma skall tidigast sex veckor och senast tv<'i veckor 
fore stamman anslAs p<'i viii synlig plats inom foreningens fastighet eller !amnas genom 
skriftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till att kallelse har skett i behOrig ordning? 

IJ><= INej I BordJaggning I 

h) Fraga om ni::irvaroratt vid foreningsstamma 
Styrelsen fcireslar pga smittorisken att sti:imman ska vara stangd for utomst<'iende. 
Bi fall till styrelsens fcirslag att stamman ska vara stangd? 

I J~/<:: I Nej I Bordlaggning I 

Framl3ggande av styrelsens 3rsredovisning 
Styrelsen foresl<'i r att i'irsredovisningcn skall Higgas till handlingama. 
Bifall till styrelsens fcirslag att arsredovisningen skall Higgas til l handlingama? 

I JX I Nej I Bordiaggning I 

j) Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen fo rcsl<'i r att revisionsberi:ittelsen ska\J Higgas ti ll handlingarna. 
Bifall till styrelsens fcirslag att revisionsbcriittelscn skall Jaggas till handlingarna? 

I JX I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat· och balansrakning 
Styrelsen foresl<'ir att resultatrakning och balansri:ikning faststalls. 
Bifall till att faststalla resultatriikning och balansriikning? 

t) 

I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fcireslAr resultatdisposition enligt <'i rsredovisningen sid 7. 
Bifall till fcirslaget avseende bostadsrtittsfcireningens resultatdi sposition? 

I Ja X I Nej I Bordliiggning I 

I ROstningsfonnu!ar sida 2(4) 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till niista ordinarie stiimma fciresl<'is Kenny Larsson 
(sammankall ande), Zouina Ganhammar och Michel Wol f. 
Bifall till fcirslaget? 

I Bord!aggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman h3nskjutna tragor och av medlemmar 
anmi::ilda arenden 

FOrslag fr :\n styrclscn att anHigga en ny lck1>lats, att gcnomrnra relining av 
forenin gens a\'loppssystem och infOra clcktronisk lokalbokning. . . 
Styrelsen foreslar stiimman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, rehmng och 
elektronisk lokalbokning till en extra stamma korrunande hOst. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Sti:immoordforanden avslutar m6tet. 

ROstningsfonnu\ar sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

~ 
OAGORDNING med forslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstli:ingd 

Till mOtet har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
faststalls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollfOrare 

e) Val av en person att jamte stammoordtoranden justera protokollet 

f) Val av rOstri:iknare 
Valberedningen foreslc\r Oleg Davidsson Panfilov till stammoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollforare, Kerstin Fridner att jamte stiimmoordforandenjustera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bi fa ll till val beredningens forslag? 

I Bordlaggning I 

ROstningsformu!ar sida 1(4) j 

m) Fraga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledam6ter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsc\ret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angaende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores lAr oforii.ndrat antal. dvs 5 ordinarie och tre suppleanter. 
Bifall till forslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Ja)( I N•i I sordiaggning I 

a) Fraga om arvoden at styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Va lberedningen foreslc\r of6riindrade arvoden. 
Bifal l till valberedningens forslag giillande ofor3.ndrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om st3mman skall utse styrelseordf6rande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foreslc\r att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall til l va\beredningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av st3mman eller av styrelsen h3nskjutits till 
st3mman 
Valberedningen foreslc\r au Carl-Axel Sj6blom och Roland Str6mbiick viiljs om som sty
relseledam6ter for en tid av tvA c\r, Mats Johansson och Em il Johansson vii lj s till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvc\ Ar och Emil Johansson for en tid av ett c\r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson t ill revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig for uthymjngslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens fors lag? 

I Ja'.>(I Nej I Bordlaggning I 

ROstningsformu!ar sida 3(4) 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Kal\else till ordinarie foreningssttimma skall tidigast sex veckor och senast tvA veckor 
fore stiimman ansh\s pi\ viii synlig plats inom foren ingens fast ighet eller Iamnas genom 
skriftl igt meddelande i brevinkasten. 
Bi fall till att kalle lse har skett i beh6rig ordning? 

I Bordlaggning I 

h) Fraga om n3rvaroratt vid foreningsst3mma 
Styrelsen foresli\r pga smittorisken att stiimman ska vara stiingd for utomst<\ende. 
Bifall till styrelsens forslag att stiimman ska vara stiingd? 

I )<~ I Nej I Bordlaggning I 

Framlaggande av styrelsens arsredovisning 
Styrelsen foresliir att &rsredovisn ingen skall laggas till handlingarna. 
Bifall till styrelsens forslag att <\rsredovisningen ska\l laggas t ill handlingama? 

I JJ( I Nej : Bordtaggning I 

j) Framl3ggande av revisorernas ber3ttelse och styrelsens eventuella 
yttranden 
Styrelsen fores li\r an revisionsberfittelsen skall Jaggas till handli ngama. 
Bifall till styrelsens forslag att revisionsberiittelsen ska\l laggas till handlingarna? 

I J)( I Nej I Bordlaggning I 

k) Beslut om faststallande av resultat- och balansr3kning 
Styrelsen fores\Ar att resultatrii.kn ing och balansriikning faststalls. 
Bifall till att faststalla resultatriikning och balansrakning? 

t) 

i15(1Nej I Bordliiggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen foresliir resultatdisposition enligt i'lrsredovisningen sid 7. 
Bifall til l forslaget avseende bostadsrii.ttsforeningens resultatdisposition? 

I Ja)s/ I Nej I Bordlaggning I 

I ROstningsfonnuJar sida 2(4) I 

Val av valberedning . 
Till valberedning for tiden fram t ill nasta ordi n~rie stiimma foresl~.s Kenny Larsson 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 

Bifall t ill forslaget? 

I Bordiaggning I 

u) Av styrelsen till f6reningsst3mman h3nskjutna frllgor och av medlemmar 

anm31da 3renden 

FOrslag frAn styrclsen att anHigga en ny lckpla~s , att genom~Ora relining av 
fOreningcns avloppssystcm och infOra elektromsk lokalbokmng. . . 
Styrelsen fores\Ar stiimman att uppskjuta beslutet om en ny.~ekplats, rehmng och 
elektronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande host. 
Bifall till styrelsens forslag? 

IJaX INej I Bordlaggning I 

v) F6reningsst3mmans avslutande 

Stammoordforanden avslutar m6tet. 

I ROstningsformuJar sida 4(4) [ 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postriist: 

Namn: Lagenhetsnummer (gamla): --- -//// /q,1.,£,hl/r• 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med torslag till beslut: 

a) Stammans Oppnande 
FOreningens ordforande Oleg Davidsson Panfilov Oppnar m6tet. 

b) Faststiillande av r0stl3ngd 

Till m6tet har inkommit ____ postr6ster som redovisas i bilaga. ROstliingden 
faststiil ls. 

c) Val av stammoordforande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att jiimte stammoordforanden justera protokollet 

f) Val av r0str3knare 
Valberedningen foresM.r Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Axel 
SjOblom till protokollfcirare, Kerstin Fridner att jiimte stammoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall til l valberedningens fors lag? 

IS<= INej I Bordliiggning I 

ROstningsformu!ar sida 1(4) ] 

m) FrAga om ansvarsfrihet tor styrelsens ledamOter 

Revisorema har 1illstyrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsl\ret 2020? 

WNej I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedni ngen foresll\r of6rfindra1 antal, dvs 5 ordinaric oc h tre suppleanter. 
Bifall tiU f6rslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

WNej I Bordliiggning I 

o) Fraga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen f6res1Ar of6dindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens f6rslag giillande oforiindrade arvoden? 

I Bordliiggning I 

-

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordfOrande samt i fOrekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen foresJar att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifal l till valberedningens forslag? 

I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslAr att Carl-Axel Sj6b\om och Roland Str6mback viiljs om som sty
relseledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson viiljs till styrelse
suppleanter, Mais Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett l\r, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal , Krister Jiirbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson 1ill revisorssuppleant for en tid av eu M, Zouina 
Ganhammar till ansvarig for uthymingslokalcr for en tid av ett Ar, Michel Wolf till 
flaggansvari g f6r en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens fors lag? 

ISINej I Bordlaggning I 

R6stningsformul1ir sida 3(4) I 

bl' ·t. tadgeenlig ordning utlyst 
g) FrAga om sta~~an. ·~• I s.. kall tidi ast sex veckor och senast tvA veckor 

Kallelse till ordmane for~~mgss.tam;na ~ for~ningens fastighet eller 1amnas genom 
fore stamman anslAs pi\ val synhg p ats mom 
kriftligt meddelande i brevinkasten. . 

~ifall t ill an kallelse har skett i behOrig ordmng? Bid Nej \ Bord!aggnin~ 

h) Frf.tga om narvaroratt .vid .fOrening~stam~:a vara stiingd f6r utomsti\ende. 
Styrelsen fOres\Ar pga sm1ttonsken an stamman .. d" 
Bi fa ll till styrelsens f6 rslag att stamman ska vara stang . 

I w Nej I Bordlliggning l 
.. d styrelsens Arsredovisning 

Framlagg~n e av . . en skaJl \iig as till handlingama. 
Styrelsen foresli\r att arsrcdov1snmgd . . ~;ska\\ Jaggas till handlingama? 
Bifall till styrelsens f6rslag att arsre ov1snmge1 ' ~ 

hlej I Bord!aggning I 

j) 
Framlaggande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 

yttranden . . .. 1 kall Jaogas till bandlingarna . 
Styre\scn fores\5.r att rcv1s1onsber~tt.e senbes ··u \s;n skall \iigoas till handlingama? 
Bifall till styrelsens f6rslag an rev1s1ons ra e "' 

egNej I Bordlaggning I 
Beslut om faststallande av resultat- och ~al~nsrakn~."9 

k) Styrelsen foreslc\r att resultatriikning och bal ansra~1~g f~ststa l l s . 
Bi fall till att faststiilla resultatriikning och balansraknmg. 

t) 

t§±Nej I Bordlaggning J 

Beslut om resultatdispositi~." . . . id 7. 
Styre\sen f6res1Ar resultatdispos1t1on ~nhg~ ars.redov1sr:~:~~~;;is osition? 
Bifall till fors\agct avscende bostadsrattsforemngens p 

l§>d Nej I Bord!aggningJ 

ROstningsformuHir sida 2(4) 

Val av valberednin~ . .. d 'narie stamma foreslc\s Kenny Larsson 
Till valberedning for t1den fram ult nasta or l . W If 
(sammankallande), Zouina Garthammar och Michel o . 

Bifall till forslaget? [d Nej I Bord!aggning j 

u) Av styrelsen till fOreningsstamman h3nskjutna fr3gor och av medlemmar 

anmalda arenden .. 
I kplats att gcnomf6ra rchmng a\' 

FOrslag fr§.n styrelscn. att anlii;?at~~an~·le~troni sk lokalboknin g. 
fOrcn ingcns avlopp.~s)stcm oc '"k' beslutet om en ny lekplats, relining och 
Styrelsen foreslAr stamman att upps JUta .. 
elcktronisk lokalbokning till en extra stiimma kommande host. 

Bifall till styrelsens f6rslag? 

pgNej I Bordlaggnin~ 
v) FOreningsstammans avslutande 

Stiimmoordf6randen avslutar mOtel. 

ROstningsfonnuli:ir sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Liigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum,/ Namnteckning: 

DAGORDNING med ftirslag till beslut: 

a) Sti:immans Oppnande 
FOreningens ordf6rande Oleg Davidsson Panfi lov Oppnar mOtet. 

b) Faststallande av rOstliingd 

Till mOte1 har inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. ROstlangden 
fastst3.l ls. 

c) Val av stiimmoordfOrande 

d) Val av protokolltorare 

e) Val av en person att j.iimte stiimmoordtoranden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen f6resl<ir Oleg Davidsson Panfilov till stammoordfdrandc, Carl-Axel 
SjOblom till protokollf6rare, Kerstin Fridner att jiimte st3.mmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till rOstriiknare. 
Bifall till valbercdningens forslag? 

I\( INej I Bordlaggning I 

ROstningsfonnuUir sida 1(4) j 

m) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet for styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

I Bordlaggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores lAr oforandrat antal. dvs 5 ordim1rie och tre suppleamer. 
Bifall till fdrslaget avseende antalet styrelseledamOter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) FrAga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen foresl:\r oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens forslag giillandc oforandrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valberedningen fores lAr att styrelsen ska utse ordforande inom sig. 
Bifall till valberedningens f6rs lag? 

x I Bordliiggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hanskjutits till 
stamman 
Valberedningen foreslAr att Carl -Axel Sj6blom och Roland Str6mbiick vi:i.ljs om som sty
relse ledamOter for en tid av tvA Ar, Mats Johansson och Emil Johansson valjs till styrelse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av KPMG for en tid enligt avtal, Krister Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett Ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en rid av en Ar, Zouina 
Garthammar till ansvarig fdr uthymingslokaler fdr en tid av en Ar, Michel Wolf till 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall ti ll valberedn ingens forslag? 

I\/ INej I Bordl3.ggning I 

R6stningsfonnular sida 3(4) I 

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig .o~dning utlyst 
Kallelse till ordinarie foreningsstiimma skall t1d1gast sex veckor och senast tvA veckor 
fore stamman anslAs pa val synlig plats inom foreningens fastighet eller Jamnas genom 
sktiftligt meddelande i brevinkasten. 
Bifall till an kallelse har skett i beh6rig ordning? 

x 
I Bordlaggning I 

h) FrAga om narvaroratt vid foreningsstamma .. . 
Styrelsen fores\Ar pga smittorisken att stiimman ska vara stangd for utomstAende. 
Bifall till styrelsens forslag an stiinunan ska vara stiingd? 

I Bordlaggning I 

Framliiggande av styrelsens Arsredovisning 
Styrelsen foreslAr au .11.rsredovisningen ska ll Jaggas till handli~garna. . 
Bifall till styrelsens forslag att t\rsredovisningen ska\113.ggas till handlmgama? 

I JaX I Nej I Bordlaggning I 

j) Framliiggande av revisorernas beriittelse och styrelsens eventuella 

yttranden . . 
Styrelsen foresldr an revisionsbertittelsen ska ll laggas 11\1 handhngama. 
Bifall till styrelsens forslag att rev isionsbcriittelsen skall Higgas till hand\i ngama? 

I JaX I Nej I Bordlaggning \ 

k) Beslut om faststiillande av resultat- och balansrakning 
Styrelsen foreslAr att resultatriikning och balansriikn ing faststiills. 
Bifall till att fastst3. lla resultatriikning och balansrakning? 

t) 

I Bordlaggning I 

Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen fores!Ar resultatdisposition cnJigt 3.rsrcdovisningen s_id 7 ... 
Bi fall till forslaget avseende bostadsriittsforeningens resultatd1spos1t1on? 

\ 1X I Ne; I Bordiaggning I 

R6stningsfonnular sida 2(4) 

Val av valberedning 
Till valberedning for tiden fram till n3.sta ordinarie stiimma fores\As Kenny Larsson 
(sammankal\ande), Zouina Garthammar och Michel Wolf. 
Bifall till f6rslaget? 

I Bordlaggning I 

u) Av styrelsen till foreningsstamman hiinskjutna frAgor och av medlemmar 
anmalda arenden 

fOrslag fn'\ n styrelsen att anlagga en ny lekplats, att genomrnra relining av 
f6r"eningens avloppssystcm och inrnra clcktronisk lokalbokning. . . 
Styrelsen foreslAr stiimman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats, relmmg och 
elektroni sk \okalbokning till en extra stamma kommande h6st. 
Bifall till styrelsens forslag? 

I \: I Nej I Bordlaggning I 

v) FOreningsstammans avslutande 

Stammoordf6randen avslutar m6tet. 

R6stningsfonnular sida 4(4) 



FORMULAR FOR POSTROSTNING 

Medlem som avger postrost: 

Namn: Uigenhetsnummer (gamla): 

Ort och datum: Namnteckning: 

DAGORDNING med fiirslag till beslut: 

a) Stiimmans Oppnande 
FOreningens ordforandc Oleg Davidsson Panfilov Oppnar mOtet. 

b) Faststiillande av rOstliingd 

Till mOtet bar inkommit ____ postrOster som redovisas i bilaga. R6stl3.ngden 
fas1st3.l ls. 

c) Val av stammoordfOrande 

d) Val av protokollforare 

e) Val av en person att j3mte st3mmoordforanden justera protokollet 

f) Val av rOstriiknare 
Valberedningen fores!Ar Oleg Davidsson Panfilov till stiimmoordforande, Carl-Axel 
Sj6blom till protokollforare, Kerstin Fridner att jtimte st3.mmoordforanden justera 
protokollet och Kerstin Fridner och Mats Johansson till r6striiknare. 
Bifall till valberedningens f6rs lag? 

I Bord!aggning I 

R6stningsfonnu!ar sida I ( 4) I 

m) FrAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamOter 

Revisorema har till styrkt ansvarsfrihet for styrelsen. 
Bifall till ansvarsfiihe1 for styrelsen for riikenskapsAret 2020? 

l\z: INej 
I Bord!aggning I 

n) Beslut angAende antalet styrelseledamOter och suppleanter 
Valberedningen fores lAr oforandrat antal , dvs 5 ordinarie och Ire suppleanter. 
Bifal l till forslaget avseende antalet styrelseledam6ter och suppleanter? 

I Bordlaggning I 

o) FrAga om arvoden At styrelseledamOter och suppleanter, revisorer och 
valberedning 
Valberedningen fores!Ar oforiindrade arvoden. 
Bifall till valberedningens f6rslag g3.llande oforiindrade arvoden? 

I Bordlaggning I 

p) Beslut om stiimman skall utse styrelseordfOrande samt i forekommande fall 
val av styrelseordforande 

Valbcredningen fores!Ar att styrelscn ska utse ordforande inom sig. 
Bifal l till valberedningens forslag? 

I Bordlaggning I 

q) Val av styrelseledamOter och suppleanter 

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

s) Ovriga val som beslutats av stamman eller av styrelsen hiinskjutits till 
stamman 
Va\beredningen foreslAr au Carl-Axel Sj6blom och Roland Str6mback va ljs om som sty
relseledam6ter for en tid av tvA dr, Mats Johansson och Emil Johansson vfiljs till styre lse
suppleanter, Mats Johansson for en tid av tvA Ar och Emil Johansson for en tid av ett Ar, 
extern revisor utses av K.PMG for en tid enli gt avtal, Kris1er Jarbrink utses till intemre
visor for en tid av ett ar, Kenny Larsson till revisorssuppleant for en tid av ett Ar, Zouina 
Garthammar ti ll ansvarig fo r uthyrningslokaler for en tid av ett Ar, Michel Wolf ti ll 
flaggansvarig for en tid av ett Ar. Bifall till valberedningens fors lag? 

I JV I Nej I Bordlaggning I 

R6stningsfonnular sida 3(4) 

j) 

--- --- ---

g) Fr~ga o~ sta~~an .b/i~it i stadgeenlig ordning utlyst 

~~l :!~C.:~l;r~~~~ne fo~~mgs~tiimma ~kall ti ~iga~t sex veckor och senast tvA veckor 

s~ri ftligt meddelan~e~Ab~:~::~~7e~~ats inom foremngens fastighet eller lamnas genom 

Bi fall till att kalle lse har skett j behOrig ordning? 

I Ja fl: / Nej I Bordlaggnin9 

Framlagg~nde av styre/sens arsredovisning 

~~~~~!~~ foresli1r att ~rsredov i sningen skall li.iggas till handlingama. 
styrelsens forslag att <'l. rsrcdovisningen skall liiggas till handlingama? 

flag I Nej I Bordlaggning l 
:;t~~~~;~ande av revisorernas berattelse och styrelsens eventuella 

St.yrels~n foreslar an ~ev i sionsberiittelsen skall lfiggas till handlingarna. 
Bifall till styrelsens forslag alt revisionsberiit1elsen ska fl liiggas till handlingama? 

I Jk / Nej I Bordlaggning I 
k) Beslut o~ faststallande av resultat- och balansriikning 

S~yrels~n fores lfil ~ti resultatriikning och balansriikning faslstaJ ls. 
B1fall til l att fas tsta lla resultatriikning och balansrfikning? 

I la~ / Nej I BordlaggningJ 

Beslut om resultatdisposition 
S~rels~n f6resh\r resultatdispos ition enligt drsrcdovisningen sid 7 
B1fall 11ll forslaget avseende bostadsriittsforeningens resultatdispo~ition? I laiQ / Nej I Bordlaggning l 

ROstningsformuliir sida 2(4) 

t) Val av valberedning 

(
Ti ll valberedning fdr t iden fram till n3.sta ordinarie stiimma fores lAs Kenn La 
s~m~nkallande), Zouina Garthammar och Michel Wolf y rsson 

B1fall t ill fdrslaget? · 

I BordlaggningJ 

u) ~:~:r~:l:~:nt~~~Oreningsstamman hiinskjutna tragor och av medlemmar 

F~rsl~g friin styrclse n att anlagga en ny lekplats, au genomfOra relinin' av 
forem ngcn.s avlop~~s~·stcm och in fo ra clcktronisk loka lbo kning. g 

;,?~e:~~~5[01~~!~~~~a~11att uppskjut.~ beslutet om en ny lekplats, relining och 
. . mng ti en extra stamma kommande hast 

B1fall till styrelsens forslag? · 

l Ja I Bordlaggning I 
v) FOreningsstiimmans avslutande 

Stammoordforanden avslutar m6tet. 

ROstningsformular sida 4(4) 
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