
 

  

 

Underlag för poströstning till fortsatt stämma för 
HSB Brf Djingis Khan tisdagen 20 oktober 2020 

BAKGRUND 
Föreningens årsstämma 2020 var en kombination av poströstning och fysisk stämma. Poströsterna 
var räknade då den fysiska stämman inleddes och presenterades punkt för punkt av rösträknarna. 
 
Under punkt 16 på dagordningen röstade stämman för att styrelsen ska ha högst 11 ledamöter och 
högst 4 suppleanter. Inkomna nomineringar under punkt 17b, Val av högst fyra suppleanter för en 
tid om två år, inkluderade endast tre suppleanter. Det fanns alltså en tom suppleantplats. 
 
På den fysiska stämman nominerades två närvarande personer till denna tomma plats. Eftersom 
majoriteten av Djingisborna hade följt uppmaningen att endast poströsta hade de ingen kännedom 
om de nya kandidaterna till suppleantposten och hade inte heller möjlighet att nominera alternativa 
kandidater. Av demokratiska skäl beslöt därför de medlemmar som närvarade på stämman, på 
rekommendation av stämmans ordförande, att skjuta frågan till en fortsatt stämma. Föreningens 
medlemmar gavs på så sätt möjlighet att nominera och välja bland flera kandidater. Det är denna 
fortsatta stämma som ska genomföras nu.	

HSB Brf Djingis Khan har vid sitt styrelsemöte 20 augusti beslutat att röstning endast ska ske med 
poströster. 

 

INLÄMNING AV POSTRÖSTER 
TA MED LEGITIMATION, IFYLLD TALONG FRÅN KALLELSEN OCH FORMULÄRET! 

Ombud ska visa undertecknad fullmakt i original. 

Vita Huset: 

Lördag 17/10  kl. 15–17  

Söndag 18/10  kl. 16–18  

Måndag 19/10  kl. 18–20  

 

REGLER FÖR POSTRÖSTNING 
• När Ja- eller Nej-alternativ föreligger (förutom i punkt 10), välj ett av dessa och markera 

med ett X i den ruta du föredrar. Om inget av alternativen är markerat med X anses du ha 
avstått från att rösta på den punkten. Om både Ja- och Nej-alternativet markeras med X 
räknas rösten som ogiltig. 

• I punkt 10 ska du markera X i Ja-rutan för EN av de två föreslagna. Markerar du Ja för 
båda personerna blir din röst ogiltig på den punkten. Markerar du Nej för någon eller båda 
spelar det ingen roll, då Nej-rutan endast finns med av formella skäl, och X i Nej-rutan 
inte räknas.   



 

  

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
Punkter på dagordningen som inte har några valbara alternativ är inte föremål för poströstning. 
 

1. Fortsatta stämmans öppnande 
 

2. Val av stämmoordförande 

Magnus Andersson (ekonom från HSB) föreslås till stämmoordförande.  

Bifall till förslag att utse Magnus Andersson till stämmoordförande? 

Ja Nej 
  

 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Stämmoordförande anmäler Åsa Bodell som protokollförare. 
 

4. Godkännande av röstlängd 

Röstlängden består av de medlemmar som lämnat in giltig poströst. 

 

5. Fråga om närvarorätt vid stämman 
Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas med endast poströstning och att utomstående 
inte har rätt att närvara. 

 

6. Godkännande av dagordning 
Styrelsen har sänt förslag till dagordning. 

Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

Ja Nej 
  

 
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Karin Sjöberg och Marie Bengtsson har utsetts till justerare av protokollet. 
 

8. Val av minst två rösträknare 
Marie Bengtsson och Karin Sjöberg har utsetts till rösträknare. 

  



 

  

 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före stämma och senast två 
veckor före stämma. 

Styrelsen har kallat till fortsatt stämma på föreningens hemsida och i respektive bostads 
brevlåda den 2 oktober 2020.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

 

10. Val av en suppleant till styrelsen 
Val av en suppleant till styrelsen fram till 2022 års föreningsstämma.  

Observera att du får markera bifall för endast en av de föreslagna till suppleant (se bifogad 
presentation). Markeras båda förslagen blir rösten ogiltig i denna fråga. 

Eftersom det är personval räknas endast Ja-röster. Nej-rutan finns med endast av formella 
skäl. Den som får flest Ja-röster väljs till suppleant. 

 

John Argérus är föreslagen till suppleant fram till föreningsstämman 2022. 

Bifall till förslaget att välja John Argérus till suppleant fram till föreningsstämman 2022? 

Ja Nej 
      

 

Karolina Brunestam är föreslagen till suppleant fram till föreningsstämman 2022. 

Bifall till förslaget att välja Karolina Brunestam till suppleant fram till föreningsstämman 
2022? 

Ja Nej 
   

 

11. Stämmans avslutande 

 


