
Ordinarie föreningsstämma i Brf Moltas

På styrelsemötet 27 april beslöt styrelsen i Brf Moltas att röstning vid årsstämma 2021 ska
ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta 
medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, 
detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit 
för att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi. 

Stämman hålls enbart medelst poströstning. Bifogad finns därför underlag för 
poströstning, med dagordning enligt stadgarna samt styrelsens förlag till beslut.

Alla medlemmar får en papperskopia på årsredovisningen. Den finns också att läsa på 
brfmoltas.se.

Medlemmarna har rätt att skriftligen komma in med frågor till styrelsen senast tio dagar 
före stämman. Styrelsen ska skriftligen svara på frågorna senast fem dagar före stämman
och svaren kommer finnas tillgängliga hos föreningen och publiceras på föreningens 
webbplats.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses delta vid föreningsstämman.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär bordläggning av en punkt, kommer
ärendet skjutas upp till en fortsatt stämma som inte ska vara en poströstningsstämma.

Poströst lämnas eller skickas till:
Brf Moltas
Kungsgatan 7B BV
753 16 Uppsala
(den vita brevlådan bredvid hissen) eller e-postas som scannat dokument till 
s  tyrelsen@brfmoltas.se.  

Fyll i och återsänd samtliga sidor.

Senaste dag för avlämnande av poströst är den 24 maj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bostadsrättshavare 

Namn:

Adress:

Portgång och 
lägenhetsnummer:

o Jag avger härmed poströst enligt ikryssat formulär. Jag är medveten om att avlämnad 
poströst inte kan återtas. 
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Dagordning och blankett för poströstning

Avser årsstämma i Brf Moltas den 25 maj 2021.

Frågor till stämman är markerade med kursiv text. Markera ditt val genom att kryssa i 
lämplig ruta. Rödmarkerade punkter på dagordningen är inte föremål för beslut.

Nr Punkter på dagordningen JA 
till styrelsens

förslag

NEJ till
styrelsens

förslag

Bordläg
ger till
senare
stämma

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, 
ombud och biträden (röstlängd).

2) Val av ordförande på stämman
Förslag att utse Åsa Zade till stämmans ordförande.

Bifaller stämman förslaget?

3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Förslag att utse Fredrik Edemar till stämmans sekreterare.

Bifaller stämman förslaget?

4) Fastställande av dagordningen

Bifaller stämman förslaget?

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera 
protokollet

Förslag att utse Johan och Henrik att justera protokollet.

Bifaller stämman förslaget?

6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

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

Styrelsen har kallat genom  brev till samtliga medlemmar 
under vecka 17.

Anser stämman att kallelsen skett i stadgeenlig ordning?

7) Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har distribuerats till allas brevfack och finns på föreningens webbsida. 

8) Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen finns längst bak i årsredovisningen.
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9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning samt
disposition av vinst/förlust finns uppställd i årsredovisningen.

Fastställer stämman resultat- balansräkningen och bifaller 
stämman förslaget enligt ovan?

10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Frågan om ansvarsfrihet är obligatorisk. Föreningens 
revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Anser stämman att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020?

11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller 
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Bifaller stämman styrelsens förslag?

12) Beslut om arvoden

Styrelsen föreslår att den kommande styrelse får arvoderas 
på totalt 40 000 kr.

Bifaller stämman ovanstående förslag?

13) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedaren föreslår att Åsa Zade, Fredrik Edemar, Johan 
Mörner, Johanna Börs och Henrik Witt-Strömer väljs till 
ledamöter.

Valberedaren föreslår att Simon Varedian och Alexandru 
Lefter väljs till suppleanter.

Bifaller stämman förslaget?

14) Val av revisor och suppleant

Styrelsens förslag är att välja sittande revisor och suppleant.

Bifaller stämman förslaget?

15) Val av valberedning
Styrelsen föreslår Nazli Zade till valberedare.

Bifaller stämman förslaget?

16) Stämmans avslutande

Underskrift av bostadsrättshavare 
Är ni flera bostadsrättshavare räcker det med en underskrift, på samma sätt som det hade räckt att 
en av er närvarade vid en fysisk stämma.

Underskrift Uppsala den ……./……./……..
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