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BLANKETT FÖR POSTRÖSTNING (FÖRTIDSRÖSTNING) 

 
Fyll i blanketten, lägg den i bifogat kuvert, förslut kuvertet och lägg det i Backluravägen 
121s brevlåda senast onsdag, 21 maj 2020. Poströstningskuverten kommer att öppnas och 
räknas på extrastämman. 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på BRF Ribbans 
extrastämma den 27/5/2020.  

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. 
 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
 
Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst, Brf Ribbans stadgar §17 anger att:  

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt 
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter 
har också endast en röst. 

Medlemmens namn   Bostadsadress i Brf Ribban 

 
___________________________________ ___________________________________ 
 

Ort och datum   Namnteckning 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 

 

 

 



Brf Ribban  
 Hemsida: www.brfribban.se  

                                                                                                                   E-post: info@brfribban.se  
                                                                                                            Org.Nr: 769612-4051 

 
 
 
 

Sida 2 av 3 
 

DAGORDNING BRF RIBBANS EXTRASTÄMMA 27/5/2020 

 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

2. Val av stämmoordförande 
 
Carlos Lilja föreslås till stämmoordförande. 

Bifall till förslaget att utse Carlos Lilja till stämmoordförande? 

 
  Ja               Nej 
 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* 

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
 
Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående med tanke på 
smittspridning. 

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd? 

  Ja               Nej 
 

5. Godkännande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 
Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 
 
  Ja               Nej 

 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

6.1. Kerstin Flodin och Annevi Svensson föreslås till protokolljusterare. 

Bifall till förslaget att utse Kerstin Flodin och Annevi Svensson till justerare? 

  Ja               Nej 
 

6.2. Anne-Sofie Nyman och Bernt Månsson föreslås till rösträknare. 

Bifall till förslaget att utse Anne-Sofie Nyman och Bernt Månsson till rösträknare? 
 
  Ja               Nej 
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7. Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst 

Enligt Brf Ribbans stadgar ska kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom utdelning i alla medlemmars brevlådor den 8/5/2020 och 
därutöver genom att publicera på föreningens webbplats www.brfribban.se den 8/5/2020. 

Bifall till att kallelse har blivit stadgeenhetlig utlyst? 
 
  Ja               Nej 
 

8. 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. 
 

9. Beslut om godkännande av Brf Ribbans medlemskap i HSB Södertörn 
 
Styrelsen föreslår att BRF Ribban blir medlem i HSB Södertörn. 

Bifall till Styrelsens förslag att bli medlem i HSB Södertörn? 
 
  Ja               Nej 
 

10. Beslut om godkännande av Normalstadgarna 2011 för HSBs 
bostadsrättsföreningar, version 5 
 
Styrelsen föreslår stämman att godkänna Normalstadgarna 2011 för HSBs 
bostadsrättsföreningar, version 5 (bifogad i kallelsen). 

Bifall till Styrelsens förslag att godkänna Normalstadgarna 2011 för HSBs 
bostadsrättsföreningar, version 5? 
 
  Ja               Nej 

 

11. Föreningsstämmans avslutande*  


