Stämma i Bostadsrättsföreningen Generatorn, 2021-04-25, 15:00

Lägenhetsnummer ______avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar _____________________________________________________________

Namnförtydligande _______________________________________________________________

Ärende

Kryssa i ett alternativ. Inget kryss
innebär att du avstår från att
rösta.

1. Öppnande
Inget beslut fattas av stämman.
2. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Mikael Hjort till
stämmoordförande?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutar stämman att välja Louise Jakobsson och Johan
Eriksson till att justera dagens protokoll och även vara
rösträknare?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

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

Ja

Nej

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.
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8. Närvarorätt
Inget beslut fattas av stämman.
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fattas av stämman.

10. Föredragning av revisorns berättelse
Inget beslut fattas av stämman.
11. 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

Bordlägg

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

Ja

Nej

Bordlägg

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

Ja

Nej

Bordlägg

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
- Styrelsen får två prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.
- Styrelsen får upphandla revisortjänsten av den revisor vi
väljer, med ett cirkapris på 10.000-15.000 kr per år.

Ja

Nej

Bordlägg

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Förslag finns om sex (6) ledamöter och två (2) suppleanter.
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt
förslag i bilaga?

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

Om nej, fyll i andra förslag:
Ledamöter:
____________________________________________________
____________________________________________________
Suppleanter:
___________________________________________________
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____________________________________________________
17. Val av revisor
Följande personer är föreslagna att väljas som revisor:
- Marcus Persson, Åhlberg & Partners AB
Beslutar stämman att välja denna person som revisor?
Om nej, fyll i andra förslag:

Revisor:
____________________________________________________

18. Val av valberedning
Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen:
- Peter Grundström, sammankallande
- Niklas Nordström
Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Om nej, fyll i andra förslag:
Valberedning:
____________________________________________________
____________________________________________________

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
Se nedan
19 a Vaktbolag
- Att uppdra åt styrelsen att teckna avtal med ett vaktbolag
som sköter parkeringsbevakning på området.
Mer information finns i bilaga.
19 b Motioner
Inga motioner har inkommit.
Inget beslut fattas av stämman.
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20. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman.

