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Underlag   till   poströstning   i   Brf   Fika   Malmö   vid  
ordinarie   föreningsstämma   den   19   maj   2020  
 
Ordinarie   föreningsstämma   i   Brf   Fika   Malmö   ska   hållas   2020-05-19   kl.19:30   i   Malmö.  
 
På   styrelsemöte   den   19   maj   har   styrelsen   i   Brf   Fika     beslutat   att   röstning   vid  
årsstämma   2020   ska   kunna   ske   genom   poströstning.   Genom   en   tillfällig   lag   (SFS   nr:  
2020:198)   är   det   möjligt   för   styrelsen   att   låta   medlemmarna   i   en   bostadsrättsförening  
inkomma   med   poströster   inför   en   årsstämma,   detta   oavsett   vad   som   annars   anges   i  
lag   och   i   föreningens   stadgar.   Lagen   har   tillkommit   för   att   minska   smittspridningen   på  
grund   av   rådande   Corona-pandemi.   Genom   bestämmelserna   kan   antalet  
stämmodeltagare   hållas   nere,   samtidigt   som   medlemmarna   får   så   stort   inflytande  
som   möjligt   under   rådande   omständigheter.   
 
Styrelsen   uppmanar   samtliga   medlemmar   att   inkomma   med   en   poströst   för   att  
minska   risken   för   smittspridning.   
 
Den   som   poströstar   förs   in   i   röstlängden   och   anses   närvarande   vid  
föreningsstämman.   Skulle   medlemmen   trots   avlämnad   poströst   närvara   vid  
föreningsstämman   anses   poströsten   frånfallen.  
 
Poströst   skickas   till/lämnas   till   Styrelsen   Brf   Fika,   Lilla   Varvsgatan   19A,   21176   Malmö  
eller   läggs   i   styrelsens   postfack,   alternativt   i   styrelsens   brevlåda   i   garaget.  
 
Poströsten   kan   även   e-postas   som   skannat   dokument   till    styrelsen@brffika.se   
 
Poströsten   måste   vara   styrelsen   tillhanda   senast   1   timme   före   stämman.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bostadsrättshavare   
 
Namn:   

 
 
Adress:  

 

 
 

 

Lägenhetsnummer:   
 

 
 
□ Jag   avger   härmed   poströst   enligt   ikryssat   formulär.   Jag   är   medveten   om   att   avlämnad  

poströst   inte   kan   återtas,   och   att   min   röst   kommer   att   avges   i   enlighet   med   ikryssat  
formulär   även   om   det   sker   ändringar   av   förslagen   på   stämman.  

mailto:styrelsen@brffika.se
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Poströstning  
Avser   årsstämma   i   Bostadsrättsföreningen   Fika   Malmö   den   19   maj   2020   klockan  
19:30   på   Park   Inn,   Sjömansgatan   2,   21111   Malmö  
 
Beslutspunkter   på   dagordningen   (förkortad   lista,   se   kallelsen   för   fullständig  
dagordning):  
 
Markera   ditt   val   genom   att   kryssa   i   respektive   ruta   –   rödmarkerade   punkter   på  
dagordningen   är   inte   föremål   för   poströstning  
 
Nr  Punkter   på   dagordningen  JA   

styrelsens/  
valberedningens  

förslag  

NEJ  
styrelsens/  

valberedningens  
förslag  

Avstår  

1  Föreningsstämmans   öppnande  

2  Val   av   stämmoordförande  
 
Valberedningen   föreslår   stämman   att   utse   Patrik  
Grahed   till   ordförande.  

   

3  Anmälan   av   stämmoordförandens   val   av   protokollförare  

4  Godkännande   av   röstlängd  
Röstlängden   fastställs   på   föreningsstämman   och   eventuella   närvarande   medlemmar,   ombud   och  
medlemmar   som   poströstar   med   giltig   poströst   kommer   att   ingå   i   röstlängden.  
 

6  Val   av   två   personer   att   jämte   stämmoordföranden  
justera   protokollet  
 
Valberedningen   föreslår   stämman   att   utse   Dusica  
Novakov   och   Admina   Mesic   att   justera   protokollet.  

   

7  Val   av   minst   två   rösträknare  
 
Valberedningen   föreslår   stämman   att   utse   Dusica  
Novakov   och   Admira   Mesic   till   rösträknare.  
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8  Fråga   om   stämman   blivit   blivit   utlyst   i   behörig  
ordning  

Enligt   föreningens   stadgar   ska   kallelse   ske   tidigast   sex  
veckor   före   föreningsstämman   och   senast   två   veckor  
före   föreningsstämman.  

Styrelsen   har   kallat   genom   anslag   på   väl   synlig   plats  
inom   föreningens   fastighet   2020-05-04   och   genom  
utdelning   medlemmars   postfack   samma   datum.  

 
Bifall   till   att   stämman   blivit   i   stadgeenlig   ordning   utlyst.  

   

9  Genomgång   av   styrelsens   årsredovisning  

10  Genomgång   av   revisorernas   berättelse  

11  Beslut   om   fastställande   av   resultat-   och  
balansräkning  
 
Styrelsen   har   lagt   fram   förslag   till   resultaträkning   och  
balansräkning   i   enlighet   med   årsredovisningen.   
 
Bifall   till   fastställelse   av   resultaträkning   och  
balansräkning.  

   

12  Beslut   om   användande   av   uppkommen   vinst   eller  
täckande   av   förlust   enligt   fastställd   balansräkning  
 
Styrelsen   föreslår   att   de   medel   som   står   till   förfogande,  
-821   438   kr,   disponeras   enligt   följande:  
 
Balanseras   i   ny   räkning   -821   438   kr,   enligt  
resultatdispositionen   på   sida   8   i   årsredovisningen.  
 
 
Bifall   till   styrelsens   förslag   om   resultatdisposition  
 

   

13  Beslut   i   fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsens  
ledamöter  
 
Frågan   om   ansvarsfrihet   är   obligatorisk.   Föreningens  
revisor/er   har   ansvarsfrihet   för   styrelsen.   
 

   

 Bifall   till   ansvarsfrihet   för   Joel   Bang   Berg   för  
räkenskapsåret   2019.  

   

 Bifall   till   ansvarsfrihet   för     Patrik   Grahed   för  
räkenskapsåret   2019.  

   

 Bifall   till   ansvarsfrihet   för   Martin   Jonsson   för  
räkenskapsåret   2019.  

   

 Bifall   till   ansvarsfrihet   för   Admira   Mesic     för  
räkenskapsåret   2019.  

   

 Bifall   till   ansvarsfrihet   för   Dusica   Novakov   för  
räkenskapsåret   2019.  
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14  Beslut   angående   antalet   styrelseledamöter   och  

suppleanter  
 
Enligt   föreningens   stadgar   ska   styrelsen   bestå   av   3-5  
styrelseledamöter   och   högst   4   styrelsesuppleanter.  
 
Valberedningen   föreslår   att   styrelsen   ska   bestå   av   5  
ledamöter.  
 
Bifall   till   valberedningens   förslag   om   att   styrelsen   ska  
bestå   av   5     ledamöter.  

   

 Valberedningen   föreslår   att   styrelsen   ska   bestå   av   1  
suppleant.  
 
 
Bifall   till   valberedningens   förslag   om   att   styrelsen   ska  
bestå   av   1   suppleant.   

   

15  Beslut   om   arvoden  
 
Valberedningen   föreslår   att   styrelseledamöter   och  
suppleanter   ska   erhålla   arvode   enligt   följande:   
  
Två   inkomstbasbelopp   för   2020,   vilket   innebär   133   600  
kr   +   sociala   avgifter   för   styrelsen   att   fördela  
sinsemellan.  
 
Bifall   till   valberedningens   förslag   om   arvode   till  
styrelseledamöter   och   suppleanter.  

   

 Valberedningen   föreslår   att   valberedningen     ska   erhålla  
arvode   enligt   följande:  
 
999   kr   per   person.  
 
Bifall   till   valberedningens   förslag   om   arvode   till  
valberedningen.   

   

16  Val   av   styrelseledamöter   och   suppleanter     

 Valberedningen   föreslår   att   Johan   Kristensson   väljs   till  
ledamot   för   en   tid   om   1   år.  

   

 Valberedningen   föreslår   att   Patrik   Grahed   väljs   till  
ledamot   för   en   tid   om   2   år.  

   

 Valberedningen   föreslår   att   Martin   Jonsson   väljs   till  
ledamot   för   en   tid   om   2   år.  

   

 Valberedningen   föreslår   att   Admira   Mesic   väljs   till  
ledamot   för   en   tid   om   1   år.  
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 Valberedningen   föreslår   att   Dusica   Novakov   väljs   till  
ledamot   för   en   tid   om   2   år.  

   

 Valberedningen   föreslår   att   stämman   utser   följande  
suppleant:  
 

   

 Valberedningen   föreslår   att   Nikolaos   Papavramidis  
väljs   till   suppleant   för   en   tid   om   1   år.  

   

17  Beslut   om   antal   revisorer   och   suppleant  
 
Styrelsen   föreslår   stämman   att   utse   en   revisor.   
Styrelsen   föreslår   att   stämman   inte   väljer  
revisorssuppleant   då   kandidat   saknas.  
 
Bifall   till   styrelsens   förslag   till   antal   revisorer   och  
suppleant.  
 

   

18  Val   av   revisorer   och   revisorssuppleanter  
Auktoriserad/godkänd   revisor  
Bolag:   Cederblads   Revisionsbyrå.  
 
Bifall   till   styrelsens   förslag   till   revisor.  

   

20  Val   av   valberedning  
Enligt   föreningens   stadgar   ska   stämman   utse   minst   två  
ledamöter   till   valberedningen.  

   

 Valberedningen   föreslår   Tova   Gantoft   som   ledamot   i  
valberedningen   för   en   tid   om   1   år.  

   

 Valberedningen   föreslår   Peter   Sundman   som   ledamot   i  
valberedningen   för   en   tid   om   2   år.  

   

21a  Fråga   om   antagande   av   nya   stadgar     

 Antagande   av   nya   stadgar,   andra   beslutet.   Första  
beslutet   togs   2019-12-17   med   fullständig   majoritet.  
 
Styrelsens   förslag   till   nya   stadgar   för   Brf   Fika   delades  
ut   till   alla   medlemmar   i   December   2019,   och   finns   att  
läsa   i   sin   helhet   på   föreningens   hemsida    www.brffika.se   
 
Styrelsen   föreslår   stämman   att   bekräfta   det   första,  
enhälligt   tagna   beslutet   på   extra   föreningsstämma  
2019-12-17,   om   att   anta   styrelsens   förslag   till   nya  
stadgar.  
 
Bifall   till   styrelsens   förslag   om   att   anta   nya   stadgar.  
 

   

http://www.brffika.se/
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21b  Av   medlemmar   anmälda   ärenden   (motioner)   som  

angetts   i   kallelsen   
   

 Motion   1   -   Kattnät   på   balkong  
Inskickat   av   Johannes   Wind   2020-01-27.  
 
Styrelsen   föreslår   stämman   att   motionen   avslås   med  
anledning   av   styrelsens   kommentarer   i   bilaga   2.  
 

   

22  Stämmans   avslutande  

 
 
 
 
 

 
Underskrift   av   bostadsrättshavare   
(är   ni   flera   bostadsrättshavare   räcker   det   ändå   med   en   underskrift,   på   samma   sätt   som   det   hade   räckt  
att   en   av   er   närvarade   vid   stämman)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

[Underskrift]   [Ort],   [Datum]   
   
 

 


