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Underlag inför poströstning till extra 
föreningsstämma i HSB brf Nordmannen den 12 
januari 2021 

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Nordmannen i Lund kommer att hållas 

den 

12 januari 2021 kl. 18.00 

Föreningslokalen, Snorres väg 52, Lund. 

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag 

införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta 

inför föreningsstämma.  

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas 

nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande 

omständigheterna. 

Styrelsen i HSB brf Nordmannen i Lund har beslutat att inte tillåta fysisk närvaro utan 

endast tillåta poströstning vid extra föreningsstämma. 

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid 

föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman 

får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade 

underlag för poströstning. 

Poströst lämnas i brevlådan vid föreningslokalen alternativt via postbefordran till föreningen. 

Elektronisk poströst kan avläggas genom inskanning till PDF-format och befordran via e-post till 

postrost@nordmannen.se 

Poströst skall vara föreningen tillhanda senast tisdagen den 12 januari 2021, inkommer mer är en 

(1) poströst per röstberättigad, registreras den senast inkomna rösten. 

DAGORDNINGEN 

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på HSB 

brf Nordmannens extra föreningsstämma den 12 januari 2021. 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill 

avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.  

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten 

ogiltig. 

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, normalstadgarna anger att:  

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.  

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

 

Medlemmens namn Lägenhetsnummer 

 _____________________________________________   ________________________  

 

Ort och datum Namnteckning 

 _________________________   ____________________________________________  

 

DAGORDNING 

 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

 

2. Val av stämmoordförande 

Styrelsen föreslår Anders Södergrann till stämmoordförande  

Bifall till styrelsens förslag att utse Anders Södergrann till stämmoordförande? 

Ja Nej 

  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

 



 

  

 

4. Godkännande av röstlängd* 

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande 

medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i 

röstlängden. 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma* 

Styrelsen har beslutat att inte tillåta fysisk närvaro vid extrastämman varför frågan ej 

utgör föremål för poströstning. 

6. Godkännande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 

Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

Ja Nej 

  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Styrelsen föreslår stämman att utse Eva Istók Baricz och Anna-Lena Paulsson till 

justerare av protokollet. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Eva Istók Baricz och Anna-Lena Paulsson till 

justerare? 

Ja Nej 

  

8. Val av minst två rösträknare 

Styrelsen föreslår stämman att utse Eva Istók Baricz och Anna-Lena Paulsson till 

rösträknare. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Eva Istók Baricz och Anna-Lena Paulsson till 

rösträknare? 

Ja Nej 

  

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 

senast två veckor före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens gemensamma lokal, Snorres väg 52 samt 

genom utdelning i respektive brevlåda den 19 december 2020. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 

  

 
  



 

  

 

10. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Styrelsen föreslår extrastämman att antalet ledamöter i valberedningen för HSB brf 

Nordmannen i Lund skall vara två (2) och att dessa utses med mandattiden ett (1) år. 

Bifall till styrelsens förslag att fastställa att valberedningens antal ledamöter skall vara 

två (2)? 

Ja Nej 

  

11. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

Styrelsen föreslår extrastämman att till ledamöter i valberedningen för HSB brf 

Nordmannen i Lund utse: 

1. Eva Lindvall, Snorres väg 14 

2. Malin Walker, Snorres väg 16 

Bifall till styrelsens förslag att utse Eva Lindvall och Malin Walker till ledamöter i 

föreningens valberedning? 

Ja Nej 

  

Styrelsen föreslår extrastämman att utse Malin Walker till sammankallande för 

föreningens valberedning (ordförande). 

Bifall till styrelsens förslag att utse Malin Walker till sammankallande i föreningens 

valberedning? 

Ja Nej 

  

12. Föreningsstämmans avslutande* 


