
    

                                               

 

Formulär för poströstning 
 

Avser ordinarie föreningsstämma i Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ 
hyresrättsförening, den 2 juni 2021 kl. 18.00. 

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

 
1 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? 

 

Ja Nej  Avstår 

   

 
2 Godkännande av dagordning (punkt 5 på dagordningen).  

 Kan dagordningen godkännas? Ja Nej  Avstår 

   

 
3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare 

(punkt 6 på dagordningen).  
 
Valberedningen föreslår Jonas Gustavsson och Mathias Wussow, båda 
fullmäktigeledamöter, att väljas till justerare/rösträknare. Åsa Janlöv, 
fullmäktigledamot föreslås som första reserv och Mona Holmgren, fullmäktige 
suppleant föreslås som andra reserv för justerare/rösträknare.  

Kan Jonas Gustavsson och Mathias Wussow väljas som 
justerare tillika rösträknare och Åsa Janlöv och Mona 
Holmgren väljas som reserver (att träda i tjänst i 
nämnd ordning) för det fall att Jonas Gustavsson eller 
Mathias Wussow har förhinder att närvara på 
föreningsstämman? 

 

Ja Nej  Avstår 

   

 
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 5 maj 2021.  

 Är stämman behörigen utlyst? 

 

Ja Nej  Avstår 

   

 
 
  



 

5 Beslut om Styrelsens berättelse som återfinns i Årsredovisning 2020, sidorna 1 – 52 
fram till och med rubriken Revisorns yttrande, samt sidorna 53–77 och sidorna 80 - 
100 (punkt 9 på dagordningen).  

 

 

Kan styrelsens berättelse godkännas? 

 

Ja Nej  Avstår 

   

 

6 Beslut om Revisorernas berättelse som återfinns i Årsredovisning 2020, sidan 52 och 
sidorna 78–79 (punkt 10 på dagordningen). 

Kan revisorernas berättelse läggas till handlingarna? Ja Nej  Avstår 
   

 
7 Beslut om fastställande av resultaträkning enligt Årsredovisning 2020 sidan 62 (punkt 

11 på dagordningen).  
 
 
 

 

Kan resultaträkningen fastställas? 

 

Ja Nej  Avstår 

   

 
8 Beslut om fastställande av balansräkning enligt Årsredovisning 2020 sidorna 63–64 

(punkt 12 på dagordningen).  
 

 

Kan balansräkningen fastställas? Ja Nej  Avstår 

   

 
9 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen (punkt 13 på dagordningen) att ingen vinstutdelning äger rum, samt 
att 150 145 348 kronor avsättes till dispositionsfonden. Se Årsredovisning 2020 sidan 
77. 

Kan beslut om disposition enligt ovanstående förslag 
godkännas? 

 

Ja Nej  Avstår 

   

 
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt 14 

på dagordningen).  

Kan styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet? Ja Nej  Avstår 

   

 
11 Bestämmande av arvode åt styrelse, revisorer, hyresutskott, valberedning och 

fullmäktige (punkt 15 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår arvoden enligt bifogat förslag.  

Kan föreslagna arvoden godkännas? Ja Nej  Avstår 

   

 



 

12 Val av ordförande i styrelsen (punkt 16 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår omval av Charlotte Axelsson som ordförande i styrelsen för ett 
år.  

Kan Charlotte Axelsson väljas till ordförande i styrelsen 
för ett år? 

Ja Nej  Avstår 

   

 
13 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen (punkt 17 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår nedanstående ledamöter för två år: 
Charlotte Axelsson, kömedlem - omval 
Pelle Björklund, hyresmedlem - omval 
Sune Halvarsson, hyresmedlem - omval 
Anna Hållén, kömedlem - omval 
Aud Sjökvist, hyresmedlem - omval 
Anders Widerberg, kömedlem - omval 

Kan Charlotte Axelsson, Pelle Björklund, Sune 
Halvarsson, Anna Hållén, Aud Sjökvist, Anders 
Widerberg väljas till ledamöter i styrelsen för två år? 

Ja Nej  Avstår 

   

 
14 Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 18 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår som ordinarie revisorer:  
EY, auktoriserad revisor för ett år - omval 
Håkan Nord, förtroendevald revisor för två år - omval 
 

Valberedningen föreslår som revisorssuppleant: 
EY, auktoriserad revisor för ett år -omval  

Kan EY, auktoriserad revisor, väljas för ett år och 
Håkan Nord, förtroendevald revisor, väljas för två år 
som ordinarie revisorer samt kan EY auktoriserad 
revisor väljas som revisorssuppleant för ett år? 

Ja Nej  Avstår 

   

 
15 Val av ledamöter och suppleanter i Hyresutskottet (punkt 19 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår som ledamöter i Hyresutskottet för två år: 
Maria Svalfors, bomedlem - omval 
Linda Marthon, hyresmedlem - omval 
Åke Mezàn, hyresmedlem - omval 
 
Valberedningen föreslår som suppleanter för två år 
Max Persson, kömedlem - omval 
Caroline Öström, kömedlem - nyval  

Kan Maria Svalfors, Linda Marthon och Åke Mezàn 
väljas som ledamöter i hyresutskottet för två år samt 
Max Persson och Caroline Öström väljas som 
suppleanter i hyresutskottet för två år? 

för två år? 

Ja Nej  Avstår 

   

 



 

16 Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen (punkt 20 på dagordningen)  

Föreningsstämman skall utse fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter i 
valberedningen.  

Välj, genom att kryssa för fyra av de föreslagna ordinarie ledamöterna samt fyra av de 
föreslagna suppleanterna.  

Inkomna nomineringar till ordinarie ledamöter i valberedningen  Endast
4 kryss 

• Maud Lindgren, hyresmedlem – omval 

 
 

• Johan Ödmark, kömedlem – nyval  

• Kjell Jakobsson, kömedlem – nyval (tidigare suppleant)  

• Barbro Norgren Forsberg, hyresmedlem – nyval (tidigare suppleant)  

• Carl Henric Bramelid, hyresmedlem – omval 

 
 

• Åsa Janlöv, kömedlem – nyval (tidigare suppleant)  

 

Inkomna nomineringar till suppleanter i valberedningen Endast
4 kryss 

• Lina Christenson, hyresmedlem – omval  

• Tomas Linderstål, kömedlem – nyval  

• Fredrik Holm, kömedlem – nyval  

• Robert Flink, kömedlemn - nyval  

 
17 Fastställande av årsavgift enligt §5 (punkt 21 på dagordningen) 

Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter dvs 250 kr för huvudmedlemskap och 125 
kr för ungdomsmedlemskap för år 2022. 

Kan årsavgift 2022 fastställas enligt ovanstående 
förslag? 

Ja Nej  Avstår 

   

 
18 Beslut om att hänskjuta punkterna 22–24 enligt bifogad dagordning till en extra 

föreningsstämma då fysiskt möte åter är möjligt. 

Kan punkterna 22-24 enligt bifogad dagordning 
hänskjutas till en extra föreningsstämma? 

Ja Nej  Avstår 

   

 
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 på den punkten utan i 
stället här meddela vilken/vilka av ovanstående punkter på dagordningen din 
begäran avser: 

Punkt nr 

 

 


