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Till stämman i Bostadsrättsföreningen Träskfloden 15 den 19 maj 2021

Plats: ”Kaffestugan”, Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

Lägenhetsnummer ________ avger härmed sin röst.

Namn (endast en rösträtt per lägenhet) ____________ __________________________________

Ärende
Inget kryss innebär att du avstår från att rösta.

Kryssa i, ja, nej eller
bordlägg (Bo)

1. Stämmans öppnande
Inget beslut fattas av stämman.

2. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?

Ja Nej

3. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Christel Hackman till stämmoordförande?

Ja Nej

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Stämmans ordförande väljer två justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Beslutar att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
(Kallelse minst två veckor före stämman)

Ja Nej

7. Fastställande av röstlängd
Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av samtliga
noterade poströster och eventuella fullmakter?

Ja Nej

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fattas av stämman.

9. Föredragning av revisorernas berättelse
Inget beslut fattas av stämman.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020?

Ja Nej Bo

11. Beslut om resultatdisposition
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i
årsredovisningen?

Ja Nej Bo

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020?

Ja Nej Bo

Fyll i även baksidan av formuläret
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13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
Förslag finns om samma arvoden som förra året. Sociala avgifter tillkommer.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

a) Till styrelsen totalt 300 000 kr ……………………………..
b) Till lekmannarevisorer totalt 7 500 kr ………………….
c) Till valberedning totalt 7 500 kr …………………………..

Till extern revisor utgår arvode enligt löpande räkning …….
Om nej, annat belopp __________________________________________

Ja Nej Bo

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutar stämman att välja följande ledamöter och suppleant till nyval i två
år?
Anders Säfwenberg, Birger Jarlsgatan 76 …………………………
Anna Cederschiöld Stuart, Karlavägen 2 ………………………………..
Stefan Skogh, Birger Jarlsgatan 76 …………..…………………………….
samt Christin Pettersson, Birger Jarlsgatan 76 (suppleant) …….

Apostolos Vatsos, Björn Seiner och Lars Wiberg kvarstår i styrelsen, valda
2020 för två år

Om nej, fyll i andra förslag _________________________________________

Ja Nej Bo

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Följande personer är föreslagna att väljas som ordinarie revisor och
revisorssuppleant:
- Peter Ryberg, Conseil Revision AB med Daniel Johansson som suppleant
Följande personer är föreslagna att väljas som lekmannarevisor och
suppleant:
- Roland Beijer med Chris Hammar som suppleant
Beslutar stämman att välja dessa personer som revisorer och
revisorssuppleanter?
Om nej, fyll i andra förslag:

Namn:__________________________________________________________

Ja Nej Bo

Ja Nej Bo

16. Val av valberedning
Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen:

Monica Nyström (sammankallande), Lars Wissing och Jonas Floberg

Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?

Om nej, fyll i andra förslag:

Ja Nej Bo

17a. Proposition från styrelsen. Ingen proposition är anmäld.

17b. Motioner från medlemmar. Ingen motion är anmäld.

18. Stämmans avslutande
Inget beslut fattas av stämman.


