Poströstning – information och formulär
Med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor har SKBs styrelse beslutat att genomföra den ordinarie
föreningsstämman den 23 juni 2020 via poströstning. Lagen medger poströstning utan fysiskt
deltagande av medlemmarna (fullmäktige) och syftar till att motverka spridning av det virus
som orsakar covid-19 samt underlätta för föreningar att genomföra sina årsstämmor utan
hälsorisker för medlemmar och andra.
Vi vill göra dig uppmärksam på att det enligt associationsrättsliga principer inte går att
villkora en poströst eller lämna instruktioner i poströstningsformulär. Observera också att du
måste använda bifogat formulär för att din poströst ska anses giltig.
Enligt gällande lag måste SKBs ordinarie föreningsstämma genomföras senast den 30 juni.
Föreningsstämman ska omfattade vissa obligatoriska delar: fastställelse av resultat- och
balansräkning, disposition av föreningens vinst eller förlust och ansvarsfrihet för styrelse och
VD samt andra ärenden som stämman ska behandla enligt lag om ekonomisk förening eller
stadgar. Punkterna gällande resultat- och balansräkning, disposition av föreningens vinst och
förlust samt ansvarsfrihet för styrelse och VD måste hanteras innan juni månads utgång då SKB
är skyldig att skicka in årsredovisning till Bolagsverket senast den 31 juli. Om inte aktuella
tider hålls, kan det få allvarliga konsekvenser för SKB. I första hand handlar det om
vitesföreläggande mot den (styrelseledamot eller VD) som är skyldig att ge in handlingarna.
Som yttersta konsekvens kan Bolagsverket fatta beslut att likvidera föreningen.
Trots gällande lagstiftning ska, enligt den tillfälliga lagen, beslut i ett ärende anstå till en fortsatt
föreningsstämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det (minoritetsskydd).
En fortsatt stämma gällande någon av de frågor som räknas upp under punkterna 11-14 på
dagordningen måste hållas senast åtta veckor efter det första stämmotillfället och skulle kräva
fysisk närvaro av fullmäktige, dock endast så många att de, tillsammans med presidium och övriga
närvarande, inte blir fler än 50 (vilket är den gräns som för närvarande gäller). Om du avser att
åberopa minoritetsskyddet måste du begära detta. Det gör du i så fall sist i röstningsformuläret.

I denna försändelse har du mottagit: Kallelse till föreningsstämma, Dagordning,
Årsredovisning 2019, Poströstning – information och formulär, ett mindre
poströstningskuvert samt ett numrerat och frankerat svarskuvert. (Obs! Endast fullmäktige
och tjänstgörande suppleanter erhåller poströstningskuvert och svarskuvert).

Så här går det till:
1. Kryssa i ett svarsalternativ (Ja, Nej eller Avstår) gällande samtliga 11 beslutspunkter i
nedanstående formulär för poströstning.
2. Lägg det ifyllda formuläret i poströstningskuvertet och förslut.
3. Lägg poströstningskuvertet i det numrerade svarskuvertet (porto är betalt).
OBS! Poströsten måste vara SKB tillhanda senast torsdag den 18 juni. Du måste
använda det numrerade svarskuvertet för att din poströst ska vara giltig!
Om du har några frågor om poströstningsförfarandet eller behöver ett nytt numrerat
svarskuvert vänligen kontakta föreningssekreterare Malin Senneby: malin.senneby@skb.org
eller ring 08-704 60 02.

Formulär för poströstning
Avser ordinarie föreningsstämma i Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ
hyresrättsförening, den 23 juni 2020 kl. 18.00.

Markera ditt val genom att kryssa i något av svarsalternativen nedan (Ja, Nej eller Avstår).
Beslut
1

Ärende - punkt på dagordningen
Val av ordförande (punkt 2 på dagordningen).
Valberedningen föreslår Inga Näslund till
stämmoordförande. Som reserv föreslås Johan Ödmark.
Kan Inga Näslund väljas till föreningsstämmans
ordförande och Johan Ödmark till reserv i det fall att
Inga Näslund har förhinder att närvara på
föreningsstämman?

2

Godkännande av dagordning (punkt 5 på dagordningen).
Kan dagordningen godkännas?

3

Val av två personer att jämte ordföranden justera
protokollet tillika rösträknare (punkt 6 på dagordningen).
Valberedningen föreslår Malin Adolfsson, fullmäktig
Alligatorn och Håkan Kilström, fullmäktig Kartagos Backe
till rösträknare och justerare. Som reserver föreslås Kerstin
Lindbergh, fullmäktig Blidö och Åsa Janlöv, köande
fullmäktig.
Kan Malin Adolfsson och Håkan Kilström väljas som
justerare tillika rösträknare och Kerstin Lindbergh och
Åsa Janlöv väljas som reserver (att träda i tjänst i
nämnd ordning) för det fall att Malin Adolfsson eller
Håkan Kilström har förhinder att närvara på
föreningsstämman?

4

Fråga om kallelse skett i behörig ordning (punkt 7 på
dagordningen). Kallelse ska enligt SKBs stadgar skickas ut
tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie
föreningsstämma. Kallelsen har skickats via post den 28
maj 2020.
Är stämman behörigen utlyst?

5

Beslut om Styrelsens berättelse som återfinns i
Årsredovisning 2019, se s 1 – 67 samt s 70 - 92 (punkt 9 på
dagordningen).
Kan styrelsens berättelse godkännas?

Ja

Nej

Avstår

Beslut
6

Ärende - punkt på dagordningen

Ja

Nej

Avstår

Beslut om Revisorernas berättelse som återfinns i
Årsredovisning 2019, se s 68-69 (punkt 10 på
dagordningen).
Kan revisorernas berättelse läggas till handlingarna?

7

Beslut om fastställande av resultaträkning enligt
Årsredovisning 2019 se s 52 (punkt 11 på dagordningen).
Kan resultaträkningen fastställas?

8

Beslut om fastställande av balansräkning enligt
Årsredovisning 2019 se s 53 (punkt 12 på dagordningen).
Kan balansräkningen fastställas?

9

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen (punkt 13 på
dagordningen) att ingen vinstutdelning äger rum, samt att
126 654 690 kronor avsättes till dispositionsfonden. Se
Årsredovisning 2019 s 67.
Kan beslut om disposition enligt ovanstående förslag
godkännas?

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktör (punkt 14 på dagordningen).
Kan styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet?

11

Beslut om att senarelägga hanteringen av punkterna 15-25
enligt bifogad dagordning till en planerad fortsatt stämma
den 29 september 2020.
Kan hanteringen av ärendena 15-25 enligt bifogad
dagordning senareläggas till en fortsatt stämma?

Om du avser att åberopa minoritetsskyddet, dvs. att beslut i en fråga ska anstå till en fortsatt
stämma, ska du inte kryssa i något svarsalternativ utan i stället här meddela vilken/vilka av
ovanstående punkter på dagordningen (andra kolumnen från vänster) din begäran avser:

______________________________________________________________________________________________________________

