
 
Formulär för poströstning i bostadsrättsföreningen Sätra Äng 

 
Namn (textat) ____________________________________  
 
Lägenhet nr_________  
 
Röstningen avser förslag som behandlas på extrastämma den 2020-08-05 i 
bostadsrättsföreningen Sätra Äng.  

Poströst lämnas i insamlingslådorna i varje port innan den 04-08-2020 kl. 23:59, enligt 29§ lag 
(2020:198). Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade 
rösten. 

Du röstar genom att markera JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. 
Du markerar rutan Anstå till fortsatt stämma om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. 
Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inget 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, enligt stadgarna. Medlem som inte betalat 
förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.  

Punkter på dagordningen som är markerade * är inte föremål för poströstning. 
 
§ 1 Stämmans öppnande* 
 
§ 2 Val av ordförande vid stämman* 
I enlighet med styrelsens förslag kommer Katarina Biertz vara stämmoordförande 
 
§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare* 
Protokollförare väljs av stämmoordförande 
 
§ 4 Godkännande av röstlängd* 
Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden 
 
§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma* 
Styrelsen har beslutat att extrastämman ska hållas med enbart poströstning och att 
utomstående inte ska ha rätt att närvara 
 
§ 6 Fastställande av dagordningen* 
Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på 
punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål till beslut markera Nej eller anstå 
till fortsatt stämma. 
 
§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av två 
rösträknare* 



 
Följande personer kommer att justera protokollet: Daniel Häggkvist (0121) och Pär Bergdahl 
(0187). 
Följande personer kommer att tjänstgöra som rösträknare: Daniel Häggkvist och Pär Bergdahl 
 
§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett 
Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 2 st. skall kallelse till av 
medlemmar begärd extrastämma utgå 2 veckor efter inkommen begäran. 
Den 12 juli 2020 inkom till styrelsen en begäran om extrastämma. 
Den 22 juli 2020 delades kallelsen samt beslutsunderlag och material till poströstning ut till 
medlemmarnas brevlådor. 
Enligt föreningens stadgar skall kallelse utgå 2 veckor innan extrastämma. 
Extrastämma sker den 5 augusti 2020. 
 
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 
JA NEJ 

  

 
 
§ 9 Beslut angående ny värmeanläggning enligt bilaga  
Underlag till beslut har bifogats kallelsen i bilaga 
 
Bifall till styrelsens förslag att installera ny värmeanläggning enligt bilaga?  
Ja Nej Anstå till fortsatt stämma 

   

 
§ 10 Stämman avslutas* 
 
 

Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan  

 

Datum och ort:______________________________________ 
 
 
 
Namnteckning:______________________________________ 


