Poströstningsformulär Årsstämma 2020 BRF Taksparren,
org.nr 769632-9569, 20 maj kl. 18.00
Lägenhetsnummer (inkl husnummer)______avger härmed sin röst.
Medlem/medlemmar _____________________________________________________________
Namnförtydligande _______________________________________________________________
Ärende

Markera i e+ alterna.v. Ingen
markering innebär a+ du avstår
från a+ rösta.

1. Öppnande
Inget beslut fa-as av stämman.
2. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman a6 godkänna dagordningen enligt kallelsen?

Ja

Nej

3. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman a6 välja Paula Olsborg All
stämmoordförande?

Ja

Nej

5. Val av två justerare .llika rösträknare
Beslutar stämman a6 välja Eive Wallman och Aleksandra Tomic
All a6 justera dagens protokoll och även vara rösträknare?

Ja

Nej

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Beslutar stämman a6 kallelse ske6 i enlighet med föreningens
stadgar?

Ja

Nej

7. Fastställande av röstlängd
Beslutar stämman a6 fastställa röstlängden som utgörs av
samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?

Ja

Nej

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fa-as av stämman.
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8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fa-as av stämman.

9. Föredragning av revisorns berä+else
Inget beslut fa-as av stämman.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutar stämman a6 fastställa resultat- och balansräkningen i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020?

Ja

Nej

Bordlägg

11. Beslut om resultatdisposi.on
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag All
resultatdisposiAon i årsredovisningen?

Ja

Nej

Bordlägg

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman a6 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020?

Ja

Nej

Bordlägg

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
Förslag ﬁnns om arvoden All styrelsen och suppleanter om 2
prisbasbelopp exklusive sociala avgiRer samt enligt räkning All
revisor.
Beslutar stämman a6 fastställa dessa arvoden?

Ja

Nej

Bordlägg

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutar stämman a6 välja Paula Olsborg, Eive Wallman, Soﬁa
Eriksson samt Alexander ChrisAansen All ledamöter samt
Aleksandra Tomic, Erik Fryksdahl och Axel Thyresson All
suppleanter?

Ja

Nej

Bordlägg

Om nej, fyll i andra förslag:
Ledamöter:
___________________________________________________
_
___________________________________________________
_
Suppleanter:
___________________________________________________
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___________________________________________________
_

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Följande personer är föreslagna a6 väljas som revisorer och
revisorssuppleanter:
Revisionsbyrån Moore genom Auktoriserad revisor Ludvig
Kollberg eller den som utses i hans ställe.
Beslutar stämman a6 välja dessa personer som revisor.

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Om nej, fyll i andra förslag:
Revisor:
___________________________________________________
_

Suppleanter:
___________________________________________________
_
16. Val av valberedning
Följande personer är föreslagna a6 ingå i valberedningen:
Erik Fryksdahl
Beslutar stämman a6 välja Erik All valberedningen?
Om nej, fyll i andra förslag:
Valberedning:
___________________________________________________
_
___________________________________________________
_

17. Av styrelsen .ll stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
Inga ärenden ﬁnns
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18. Avslutande
Inget beslut fa-as av stämman.

