
 

Kallelse inför poströstning till Brf Isbrytaren 51 ordinarie 

föreningsstämma  

 

Torsdagen den 10 juni 2021, klockan 18.30 

Plats: endast poströstning 

 
För att minska smittspridningen av Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets 

föreningsstämma genom poströstning.  

 
Förfarandet med poströstning har möjliggjorts genom att regeringen beslutat om en tillfällig lag som 

oavsett lydelse i föreningens stadgar möjliggör detta.  

Målsättningen är att via poströstning klara av punkterna 1- 18 på dagordningen. Däremot kommer vi 

att föreslå bordläggning på dagordningens punkt 19. Styrelsen planerar för en extra föreningsstämma 

den 14 september, där avser vi att behandla motioner och propositioner. I samband med den extra 

stämman hoppas vi också på möjligheten att återgå till föreningens tradition att bjuda på mat och ett 

glas vin därtill.  

Ett par veckor innan stämman kommer samtliga hushåll få utdelat röstsedelsformulär samt 

handledningen för poströstning.  

Övriga handlingar så som årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag, motioner och 

propositioner kommer att E-postas till samtliga medlemmar i PDF format. De kommer även att finnas 

tillgängliga på föreningens hemsida ca 2 veckor innan stämman.  

Om någon önskar en utskriven version av ovan nämnda handlingar, maila styrelsen@isbrytaren51.se 

eller lägg en lapp i föreningens brevlåda (entrén port 26) med önskemålet.  

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Isbrytaren 51 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Önskar få utskrivet och utdelat: 

☐ Årsredovisningen 2020  

☐ Protokollet från årsstämman 

 

Namn:  Lägenhetsnummer:  
 



 

 

 

Dagordning föreningsstämman  

1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två justerare tillika rösträknare  

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdispositionen 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer 

14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  

15. Val av ordförande för föreningen 

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  

17. Val av revisorer och revisorssuppleant 

18. Val av valberedning 

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende 

a. Regler för renovering och underhåll, (av styrelsen hänskjuten fråga) 

b. Ombyggnation av tvättstugor och nytt styrelserum (av styrelsen hänskjuten fråga) 

c. Motion nr 1, ”Byte av tvättmaskiner i tvättstuga 2” (motionär Thomas Nagornoff) 

d. Motion nr 2, ”Instruktioner porttelefoner” (motionär Mikael Mosskin) 

e. Motion nr 3, ”Föreningens ansvar för lägenheter vid skador som orsakats av 

läckage från tak etc.” (motionärer Rut och Sixten Ekelund) 

20. Avslutning 

 


