
Bilaga 2 

Poströstning till Brf Jaktens ordinarie 

föreningsstämma den 17 maj 2021 kl. 18.00 

DAGORDNING 

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

1. Öppnande*

2. Val av stämmoordförande

3. Godkännande av dagordningen

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd*

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

ärende

17.1 Motion om rengöring av ventilation och rensning av avlopp  

17.2 Motion om försäljning av gästlägenhet samt omställning av gamla kontoret till 

ny gästlägenhet 

17.3 Motion om höjning av avgift för gästlägenhet 

17.4 Motion om installation av solpaneler på taket på föreningen 



17.5 Motion om att informationsutskick ska delas ut i brevlåda till medlemmar som 

inte kan ta del av informationen digitalt. 

17.6 Motion om att förändring av utemiljön på föreningens gård 

17.7 Motion om fiber 

17.8 Motion om ventilation 

17.9 Motion om uppfräschning av tvättstuga 

17.10 Proposition om gemensam sophantering 

17.11 Proposition om utbyggnad och nybyggnation av balkonger 

17.12 Proposition om ändring av stadgar enligt bilagd lydelse 

17.13 Proposition om införande av individuell mätning av el 

18. Avslutande*



FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Brf 
Jaktens föreningsstämma den 17 maj 2021 kl. 18.00. Poströsten ska lämnas till 
styrelsen i Brf Jakten i brevlådan på Fjärde Långgatan 45 senast den 14 maj.  

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. 

Du markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till 

en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du 

inte något svarsalternativ. 

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så 

görs är rösten ogiltig.  

Endast en medlem per bostadsrätt kan avge röst då stadgarna anger att: 

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. 

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en 

röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

Lägenhetsnummer ______avger härmed sin röst. 

Medlem/medlemmar (underskrift) __________________________________________________ 

Namnförtydligande _______________________________________________________________  

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande*

2. Val av stämmoordförande

Beslutar stämman att välja fastighetsjurist Jennie Brandt, SBC Sveriges 

BostadsrättsCentrum AB, till att vara stämmoordförande? 

Ja ▢ Nej ▢ 



3. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. Beslutar stämman att godkänna 

dagordningen? 

Ja ▢ Nej ▢

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

Stämmoordföranden anmäler Ellen Runebjörk Widebrant till protokollförare. 

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Beslutar stämman att välja Dennis Eriksson och Johanna Spets till att justera 

dagens protokoll och även vara rösträknare?  

Dennis Eriksson: 

Ja ▢ Nej ▢ 

Johanna Spets: 

Ja ▢ Nej ▢ 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

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

före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom utdelning till medlemmarna den 3 maj 2021 samt genom 

samtida anslag inom fastigheten. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja ▢ Nej ▢ 

7. Godkännande av röstlängd*

Medlem som avgivit giltig poströst samt medlem som närvarar vid den digitala 

stämman upptas som deltagande i röstlängden. 



8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen delas ut samt finns på föreningens hemsida. 

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna, se årsredovisningen. 

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med 

vad som framgår i årsredovisningen. Revisorn har tillstyrkt förslaget. 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning? 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

11. Beslut om resultatdisposition

Se sida 6 i årsredovisningen. 

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 

Årets resultat - 2 989 404

Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 4 496 663

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar - 1 600 000

Summa balanserat resultat - 92 741

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Av fond för yttre underhåll ianspråktas 1 968 231 

att i ny räkning överförs  1 875 490 

Revisorn har tillstyrkt förslaget, se revisionsberättelse i årsredovisningen. 

Bifall till styrelsens förslag att disponera vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen? 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 



 

 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt 

ansvarsfrihet för styrelsen, se revisionsberättelse i årsredovisningen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

13. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer 

Valberedningen föreslår att arvodet uppgår till ett prisbasbelopp exkl. sociala 

avgifter per ledamot i styrelsen.  

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden till ledamöterna? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Valberedningen föreslår att revisorerna arvoderas på löpande räkning.  

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till revisorerna? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Valberedningen föreslår att arvodet till internrevisorn uppgår till 10 000 kr exkl. 

sociala avgifter.  

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till internrevisorn? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår omval på Dennis Eriksson till styrelseledamot för en tid om 2 

år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Dennis Eriksson till styrelseledamot för en 

tid om 2 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Valberedningen föreslår omval av Dijan Vranic till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Dijan Vranic till styrelseledamot för en tid 

om 2 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 



 

 

 

Valberedningen föreslår nyval på Christophe Tarkowski Tempelhof till 

styrelseledamot för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Christophe Tarkowski Tempelhof till 

styrelseledamot för en tid om 1 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Valberedningen föreslår nyval på Anton Johannesson till styrelseledamot för en tid 

om 2 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Anton Johannesson till styrelseledamot för 

en tid om 2 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Sonja Gube och Peter Edberg har ett års mandattid kvar som styrelseledamöter.  

Inga suppleanter föreslås.  

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Valberedningen föreslår att revisorn Hans Jonasson vid Frejs Revisorer AB utses till 

revisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Hans Jonasson vid Frejs Revisorer AB till 

revisor? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Valberedningen föreslår att Gunilla Edmark utses till internrevisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Gunilla Edmark till internrevisor? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

16. Val av valberedning 

Styrelsens föreslår att Mona Shahriari väljs till ledamot i valberedning.   

Bifall till styrelsens förslag att utses Mona Shahriari till ledamot i valberedning? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 



17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden

17.1 Motion om rengöring av ventilation och rensning av avlopp 

Biljana Andjelic har inkommit med motion om rengöring av ventilation och rensning av 
avlopp. Styrelsen har besvarat motionen och yrkat på avslag på motionen med 
motiveringen att åtgärderna utgör löpande underhåll och är en styrelsefråga, att 
ventilationskanalerna rengjordes i november och att avloppsstammar hanteras enligt 
underhållsplan.  

Avslag till motion om rengöring av ventilation och rensning av avlopp. Vid en röst på 

alternativ JA förordas avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ 

förordas bifall till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.2 Motion om försäljning av gästlägenhet samt omställning av gamla kontoret till 

ny gästlägenhet 

Pia O. Björklund har inkommit med motion om försäljning av gästlägenhet och 

omställning av gamla kontoret till ny gästlägenhet. Styrelsen har besvarat motionen 

och yrkat på avslag på motionen med motiveringen att åtgärden inte kan 

genomföras pga. kontoret redan är sålt.  

Avslag till motion om försäljning av gästlägenhet och omställning av gamla kontoret 

till ny gästlägenhet. Vid en röst på alternativ JA förordas avslag (i enlighet med 

styrelsens förslag), vid en röst på NEJ förordas bifall till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.3 Motion om mindre höjning av avgift för gästlägenhet

Ingrid och Ingemar Wik har inkommit med motion om en mindre höjning av pris per natt vid 
logi i gästlägenheten, i stället för den nyss genomförda höjningen till 600 kr. Höjning föreslås 
från 350 kr till någonstans mellan 450-500 kr per natt. Styrelsen har besvarat motionen och 
yrkat på avslag på motionen med motiveringen att det är en styrelsefråga och att styrelsen 
redan har genomfört en sänkning av hyran under våren 2020.  

Avslag till motion om höjning av avgift för gästlägenhet. Vid en röst på alternativ JA 

förordas avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ förordas bifall 

till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.4 Motion om installation av solpaneler på taket på föreningen 

Peo Emgård har inkommit med motion installation av solceller på föreningens tak i 

samband med andra takarbeten under 2020-2021. Styrelsen har låtit genomföra en 



förstudie och besvarat motionen och yrkat på bifall med reservation för att 

installation ska ske inom ramen för kommande takarbeten inom underhållsplan. 

Bifall till motion om installation av solpaneler på taket på föreningen. 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.5 Motion om att informationsutskick ska delas ut i brevlåda till medlemmar som 

inte kan ta del av informationen digitalt. 

Naemi Holmberg har inkommit med motion om att information från styrelsen ska 

delas ut till de medlemmar som inte kan ta emot det digitalt. Styrelsen har besvarat 

motionen och yrkat på avslag på motionen med motiveringen att det är en 

styrelsefråga och styrelsen redan delar ut informationerna i brevlåda till de 

medlemmar som inte kan ta emot information digitalt.  

Avslag till motion om fysisk utdelning av informationsutskick. Vid en röst på 

alternativ JA förordas avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ 

förordas bifall till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.6 Motion om att förändring av utemiljön på föreningens gård 

Anna-Bella Myrin Ekeberg har inkommit med motion om att förändra utemiljön på 

föreningens gård på så sätt att 1) gräsmatta toppdressas, 2) borttagning av 

rhododendronbuskar som ersätt med årstidsblommande buskar, 3) uppförande av 

pergola över del av stenlagd uteplats och 4) glesa ut och begränsa murgröna. 

Styrelsen har besvarat motionen och yrkat på avslag på motionen med motiveringen 

att det är en styrelsefråga samt informerat att styrelsen i och för sig är positiv till 

delar av förslagen och därför kommer genomföra dem.  

Avslag till motion om förändring av utemiljö på föreningens gård. Vid en röst på 

alternativ JA förordas avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ 

förordas bifall till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.7 Motion om fiber 

Mahdis Rad har inkommit med motion om att installera fiber. Styrelsen har besvarat 

motionen och yrkat på avslag på motionen med motiveringen att det finns fiber 

installerat  

Avslag till motion om installation av fiber. Vid en röst på alternativ JA förordas 

avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ förordas bifall till 

motionen.   



Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.8 Motion om ventilation 

Andreia Olaru har inkommit med motion om att ventilationen. I motionen anförs att 

det förekommer problem med matlukt mellan lägenheterna i föreningen. I motionen 

föreslås att styrelsen ska genomföra en ventilationskontroll av samtliga lägenheter 

samt att det ska finnas ett krav på byte av fläkt i de lägenheter där fel fläkt 

installerats. Styrelsen har besvarat motionen och yrkat på avslag på motionen med 

motiveringen att föreningen genomfört en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 

under 2020 och att de lägenheter som därvid fått anmärkningar gjort justeringar. 

Om ytterligare fel förekommer ska felanmälan göras i varje specifikt fall.  

Avslag till motion om ny OVK och krav på byte av fläktar. Vid en röst på alternativ 

JA förordas avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ förordas 

bifall till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.9 Motion om uppfräschning av tvättstuga 

Anna-Bella Mynn Ekeberg har inkommit med motion om målning av dörrar, karmar 

m.m. och byte av plastmatta i tvättstuga till uppgång 32. Styrelsen har besvarat

motionen och yrkat på avslag på motionen med motiveringen att det är en

styrelsefråga och att frågan hanteras i föreningens underhållsplan men att styrelsen

kommer se över frågan i samband med den årliga genomgången av

underhållsplanen.

Avslag till motion om uppfräschning av tvättstuga. Vid en röst på alternativ JA 

förordas avslag (i enlighet med styrelsens förslag), vid en röst på NEJ förordas bifall 

till motionen.   

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.10 Proposition om gemensam sophantering 

Styrelsen har inkommit med en proposition om gemensamt sophanteringssystem 

med Brf Skonaren. Sopsystemet finns installerat och förslaget innebär att befintliga 

sopnedkast stängs och att medlemmarna får slänga sina sopor i ett slutet 

sopsystem där ett system hanterar organiskt avfall och ett system restavfall.  

Bifall till proposition om gemensamt sopsorteringssystem. 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 



17.11 Proposition om utbyggnad och nybyggnation av balkonger 

Styrelsen har inkommit med en proposition om utbyggnation och nybyggnation av 

balkonger. Styrelsen föreslår att medlemmar som saknar balkong ska ges möjlighet 

att bygga balkong samt att det även ska få ske utbyggnation av befintliga 

balkonger samt att sådana byggnationer ska ske i samband med kommande 

fasadrenovering och att kostnaden ska bäras av medlemmen. Motionen innebär att 

styrelsen ges mandat att tillåta att medlemmarna får bygga ny balkong eller göra 

utbyggnation av befintlig balkong i samband med fasadrenovering, att medlemmen 

svarar för samtliga åtgärder för uppförandet såsom byggkostnader, 

myndighetstillstånd m.m.   

Bifall till proposition om ut- och nybyggnation av balkonger. 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.12 Proposition om ändring av stadgar enligt bilagd lydelse 

Styrelsen har inkommit med en proposition om ändring av stadgarna. Styrelsen 

föreslår ett tillägg i stadgarna § 8 st. 4 med följande lydelse:  

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara 

förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp. Motsvarande gäller 

för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats, dock med ett påslag på 

högst 1 %.  

Bifall till proposition om ändring av stadgar för föreningen enligt bilagd lydelse. 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

17.13 Proposition om införande av individuell mätning av el 

Styrelsen har inkommit med en proposition om individuell mätning av el där 

medlemmarna debiteras elkostnad som tillägg till årsavgiften utifrån individuella 

mätdata. Installation av mätutrustning sker i samband med övriga renoveringar 

2021.   

Bifall till proposition om införande av individuell mätning av el. 

Ja ▢ Nej ▢ Anstå till fortsatt stämma ▢ 

18. Föreningsstämmans avslutande*




