
Poströstning i Bostadsrättsföreningen Signalpatrullen 13, org-nr 769608-7027 

Med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har styrelsen valt att tillämpa nämnda lags 7 § som säger att, Trots 9 kap. 14 § 3 
bostadsrättslagen (1991:614) får styrelsen i en bostadsrättsförening inför en viss föreningsstämma 
besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 
§ andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § i denna lag. 

Styrelsen har beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt per post och att sådan poströst 
ska lämnas i styrelserummets brevinkast senast den 16 maj 2021.  

Samtliga beslutspunkter på föreningsstämman framgår av kallelsen. Det har till föreningsstämman 
inkommit ett antal motioner vilka framgår av kallelsen. Där styrelsen yrkar på bislag anser styrelsen 
att rutan ja ska kryssas i, där styrelsen yrkar på avslag anser styrelsen att rutan nej ska kryssas i.  

Styrelsen har i en proposition, som röstades igenom på föreningsstämman den 2 juni 2020 med 
enhälligt beslut genom acklamation, föreslagit ändring av stadgarna. För att fastställa 
stadgeändringen behöver föreningsstämman rösta om dessa en gång till och att det röstas för de nya 
stadgarna med två tredjedelars (2/3) majoritet. Vilka ändringar som ska fastställas framgår av 
kallelsen och det fullständiga förslaget till nya stadgar finns anslaget i entréerna till föreningens hus 
och på föreningens hemsida www.signalpatrullen13.se. 

I kallelsen framgår även valberedningens förslag till ny styrelse och valberedningens förslag till 
revisor och revisorssuppleant.  

Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse kommer finnas tillgängliga på föreningens hemsida 
www.signalpatrullen13.se senast 2 veckor innan föreningsstämman. Det går även bra att maila till  

signalpatrullen13@gmail.com eller lämna en lapp i styrelserummets brevinkast och efterfråga såväl 
förslaget till de fullständiga stadgarna som årsredovisningen och revisorns berättelse så kommer du 
få dessa skickade till dig eller överlämnade i  

 

För att poströsta fyller du i nedan formulär och lämnar i brevinkastet till styrelserummet senast den 
16 maj 2021.  

Namn: 

Lägenhetsnummer: 

Röstningen avser förslag som ska behandlas på årsstämman den 17 maj 2021 i 
bostadsrättsföreningen Signalpatrullen 13.  

Rösta genom att kryssa för rutan ”JA” eller ”NEJ” för varje förslag du vill lägga en röst för. Om inget 
val fylls i räknas det som att du inte röstat. JA betyder att man godkänner/röstar för förslaget och NEJ 
betyder att man inte godkänner/röstar emot förslaget.  

   

Förslag till beslut på Brf Signalpatrullen 13:s föreningsstämma JA NEJ 
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning   
Beslut om resultatdisposition   
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna   

http://www.signalpatrullen13.se/
http://www.signalpatrullen13.se/
mailto:signalpatrullen13@gmail.com


Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer 
nästkommande verksamhetsår 

  

Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant   
Val av styrelseledamöter och suppleanter   
Val av revisorer och revisorssuppleant 
Val av valberedning (ange vilka du vill välja till valberedningen under övrigt) 

  

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende/motion.  

  

A ) Antagande av nya stadgar   
B) Styrelsen ska arbeta för föreningens medlemmar   
C) Översyn porttelefon   
d) Torktumlare/torkskåp   
e) Åtgärd av brister   
f) Kommunikationslösning   
g) Kommunikationsansvarig   
h) Uppdatering av hemsidan   
i) Rutin för entreprenader   
j) Rutin för felanmälan hissar   
k) Ramp vid entré   
l) Belysning    
m) beskära björk   
n) Cykelparkeringar   
Övrigt (här lämnas synpunkter i text och eventuella förslag på valberedning etc: 
 
 
 
 
 

  

 

 

Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan 

 

 

Datum och ort: 

 

 

Namnteckning: 

 

 

Namnförtydligande: 


