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Kallelse till digital årsstämma  

 

Tid: onsdagen den 1 juni kl. 18.30 

Plats: Digital årsstämma 

 

Eftersom det fungerade bra förra året att ha en digital stämma kombinerad med poströstning, kallar 

styrelsen till stämma på samma sätt i år igen.  

Styrelsen rekommenderar att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator eller mobiltelefon vid 

årets stämma. Alternativt kan man lämna fullmakt till annan medlem som är ombud och kan delta 

digitalt. Fullmakter ska lämnas till styrelsen senast en vecka innan stämman (eftersom de inte kan 

lämnas fram fysiskt på sittande stämma när stämman hålls digitalt) och får inte vara äldre än ett år 

gamla. Om du inte kan delta digitalt finns möjlighet att poströsta. Om du poströstar, behöver du inte 

delta digitalt vid årsstämman, men dina röster räknas ändå. 

 

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA (SENAST 14 maj 2021) 

• Anmälan görs genom att skicka sin e-postadress till den föreslagna stämmoordföranden Elias 

Granqvist från SBC, elias.granqvist@sbc.se . Ange att det gäller anmälan till Brf Jaktens 

årsstämma. 

• Alternativt kan e-postadress, personnummer och lägenhetsnummer lämnas till styrelsen genom 

att fylla i lappen enligt bilaga 1 och lämna till styrelsen senast en vecka före årsstämman  

• Om du ej har möjlighet att delta digitalt kan du poströsta, enligt bilaga 2. Poströsten skall lämnas 

till styrelsen senast den 29 maj (söndagen före stämman). 

Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar 

då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser. 
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Dagordning 

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 samt beslut om utomståendes ev. närvaro 

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  

a. Proposition 1: Digitalisering av bokningssystem och digitala anslagstavlor 

b. Proposition 2: Gemensamt sophanteringssystem med Skonaren 

c. Proposition 3: Ändring av stadgar 

d. Motion 1: Sälja cykelrummen i 32:an, 34:an och 39:an 

e. Motion 2: Rutiner för valberedningens arbete 

18. Avslutande 

 

Välkomna! 

Styrelsen i Brf Jakten 



 
 
 
 

 
 

Bilaga 3: Instruktioner för deltagande 

Stämman kommer att genomföras via Microsoft Teams.  

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar 

på för att delta. Inbjudan kommer senast den 15 maj 2021.  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA DIGITALT PÅ STÄMMAN  

• Enhet: dator eller mobiltelefon/surfplatta 

• Webbläsare för dator: Google Chrome, annars Firefox eller Edge 

• Anslutning via mobiltelefon/surfplatta: ladda ner och installera appen Microsoft Teams på din 

enhet. Appen finns tillgänglig på App Store (iPhone) och Google Play (Android) 

• Fungerande mikrofon (kamera ej obligatoriskt) 

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA  

Anmälan görs genom att registrera sin e-postadress via SBCs app Vår Brf (ladda ner från App Store 

(iPhone) eller Google Play (Android). Via Mobilt BankID kan medlemmar logga in och ange e-

postadress som de vill få mötesinbjudan och praktisk information till.  

 

Alternativt kan anmälan lämnas till styrelsen genom medföljande lapp enligt bilaga 1. Lämna till 

styrelsen senast en vecka före årsstämman. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud 

fullmakt. Fullmakter bör inkomma till styrelsen senast en vecka innan stämman. 

INSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING VIA MICROSOFT TEAMS  

Via dator/mobiltelefon 

• Klicka på länken ’Anslut till Microsoft Teams-möte’ i mötesinbjudan (i god tid innan 

årsstämman öppnar) 

• Tryck på ’Anslut nu’ och ange ditt namn om så krävs  



 
 
 
 

 
 

• Sätt på din mikrofon vid behov genom att trycka på ikonen  

Telefonkonferens (ringa in till stämman) 

• Ring in till det nummer som finns angivet i mötesinbjudan  

• Ange konferens-ID och # 

ORDNINGSREGLER UNDER STÄMMAN  

För att stämman ska genomföras så smidigt som möjligt behöver alla som deltar digitalt förhålla sig 

till några gemensamma ordningsregler.  

• Anslut till stämman genom Microsoft Teams i god tid innan stämman öppnar för att testa att 

tekniken fungerar. Vid anslutning ange ditt för och efternamn samt objektsnummer i föreningen. 

• Ha din mikrofon avstängd under stämman, sätt bara på den när du ska prata (för att undvika 

onödigt bakgrundsljud som kan störa under stämman) 

• Ställ frågor och begär ordet via chattfunktionen i Microsoft Teams 

 

 



 
 
 
 

 
 

BILAGA 1 

Alternativ anmälan till årsstämma  

Var god lämna denna lapp i styrelsens brevlåda senast en vecka innan stämman om du inte kan 

registrera din e-postadress i SBCs app Vår Brf och vill delta digitalt.  

 

Lägenhetsnummer: 

 

Medlem 1 

Namn: 

E-postadress: 

Personummer: 

 

Medlem 2 

Namn: 

E-postadress: 

Personummer: 

 

  



 
 
 
 

 
 

BILAGA 2 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Brf Jaktens 

föreningsstämma den 1 juni 2022 kl. 18.30. Poströsten ska lämnas till styrelsen i god tid före 

stämman – senast söndagen den 29 maj 2022.  

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

FORTSATT STÄMMA markeras om du vill skjuta upp frågan till en fortsatt stämma. Om du vill AVSTÅ 

från att rösta i en fråga markerar du inte något svarsalternativ alls. 

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

ogiltig. (Vill du kommentera men inte själv kan delta på stämman, är det bättre om du ger fullmakt 

till en annan medlem, som då kan framföra det.) 

Endast en röst per bostadsrätt kan avges då 17 § stadgarna anger att: 

”Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en 

röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst.” 

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

 

Lägenhetsnummer ______ avger härmed sin röst. 

 

Medlem/medlemmar (underskrift) __________________________________________________ 

Namnförtydligande _______________________________________________________________   

 

BESLUTSPUNKTER ENLIGT STÄMMANS DAGORDNING 

Punkter på dagordningen markerade med * är inte föremål för omröstning. 

1. Föreningsstämmans öppnande* 

2. Val av stämmoordförande 

Beslutar stämman att välja fastighetsjurist Elias Granqvist, 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 protokollförare på sittande stämma. 

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 

Beslutar stämman att välja Carl-Erik Losman och Dennis Eriksson till att justera dagens protokoll och 

även vara rösträknare?  

Carl-Erik Losman: 

Ja ▢  Nej ▢ 

Dennis Eriksson: 

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 utskick till medlemmarna innan den 17 maj 2021. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja ▢  Nej ▢ 

7. Godkännande av röstlängd samt beslut om utomståendes ev. närvaro 

Medlem som avgivit giltig poströst samt medlem som närvarar vid den digitala stämman upptas som deltagande i 

röstlängden. Icke-medlemmar skall godkännas av samtliga närvarande medlemmar för att få närvara vid stämman. 

Godkänna att de vid stämman digitalt närvarande kan godkänna röstlängden? 

Ja ▢  Nej ▢ 

Godkänna att de vid stämman digitalt närvarande kan godkänna utomståendes eventuella närvaro? 

Ja ▢  Nej ▢ 

 



 

 
 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen har bifogats kallelsen. 

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

9. Föredragning 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. 

Revisorn har 

tillstyrkt förslaget, se revisionsberättelse bifogad årsredovisningen. 

Bifall till styrelsens förslag att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

    

 Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:   

    

 årets resultat -1 344 324  

 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 1 875 490  

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

 summa balanserat resultat -1 068 834  

    

 Styrelsen föreslår följande disposition:   

 av fond för yttre underhåll ianspråktas 306 925  

 att i ny räkning överförs -761 909  

    

 



 

 
 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Det är obligatoriskt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för 

styrelsen, se revisionsberättelse i årsredovisningen. 

Bifall till ansvarsfrihet för respektive styrelseledamot för räkenskapsåret 2021? 

Carl-Erik Losman    Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Anders Peter Edberg Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Dennis Eriksson Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Sonja Gube  Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Anton Johannesson Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Christophe Tarkowski Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

Dijan Vranjic 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 förslag gällande arvoden till ledamöterna? 

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 

Se bilaga från valberedningen. 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Se bilaga från valberedningen. 

 

 

 



 

 
 

16. Val av valberedning 

Styrelsens föreslår Mona Shahriari omvals till ledamöter i valberedning.   

Bifall till styrelsens förslag att utses A till ledamot i valberedning? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

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

a. Proposition 1: Digitalisering av bokningssystem och digitala anslagstavlor – Se bilaga 

Ja (bifall till styrelsens förslag) ▢  Nej (avslag till styrelsens förslag) ▢  

Anstå till fortsatt stämma ▢ 

b. Proposition 2: Gemensamt sophanteringssystem med Skonaren – Se bilaga 

Ja (bifall till styrelsens förslag) ▢  Nej (avslag till styrelsens förslag) ▢  

Anstå till fortsatt stämma ▢ 

c. Proposition 3: Ändring av stadgar– Se bilaga 

Ändring av stadgarna i andra läsningen. För bifall krävs 2/3 majoritet.  

Ja (bifall till styrelsens förslag) ▢  Nej (avslag till styrelsens förslag) ▢  

Anstå till fortsatt stämma ▢  

d. Motion 1: Sälja cykelrummen i 32:an, 34:an och 39:an – Se bilaga 

Ja (bifall till motionen med styrelsens tilläggsyrkande) ▢   

Nej (avslag till motionen) ▢  

Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

e. Motion 2: Riktlinjer för valberedningens arbete – Se bilaga 

Ja (bifall till motionen med styrelsens tilläggsyrkanden) ▢   

Nej (avslag till motionen) ▢  

Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

18. Föreningsstämmans avslutande* 

  



 

 
 

Propositioner från Styrelsen: 

 

Proposition 1 - Digitalisering av bokningssystem och digitala anslagstavlor: 

Bakgrund: Digitalisering kan betyda mycket, och vi har i föreningen redan ett digitalt passagesystem, egen hemsida, 

möjlighet till digital avi-hantering och mycket annat.  

Styrelsen föreslår att vi installerar ett digitalt bokningssystem för tvättstugor och gästlägenhet, samt använda 

digitala anslagstavlor för interaktion med bland annat bokningar, samt för och nå ut med boendeinformation. 

Fördelar: Med ett digitalt bokningssystem kan vi boka tvättstugor och gästlägenhet på mobilen, eller för den delen 

på en digital anslagstavla som kan sättas upp i alla trappuppgångar. Om man inte använder sin tid finns möjligheten 

att frigöra tiden för någon annan. Detta skulle förenkla bokning och effektivisera användandet av tvättstugorna, som 

tyvärr i dagsläget är alltjämt uppbokade och ibland bokas utan att användas. Detsamma gäller för gästlägenheten, 

där en digitalisering av bokning också skulle frigöra mycket tid från styrelsen då det är mycket administration kopplat 

till omhändertagandet av denna.  

Att manuellt uppdatera både nya telefonnummer och trapp/medlemsregister är en bemödande uppgift, där vi idag 

använder vår fastighetsservice. Med en digital informationstavla underlättas detta, och uppdateringar kan göras via 

datorsystem, och många timmar och resurser kan därmed sparas. Det har också fördelen att det ser snyggt och 

modernt ut. 

Digitala anslagstavlor skulle också innebära att vi kan skicka ut färsk information enklare till de boende, även riktade 

till specifika trapphus om så skulle behövas. Det går också att kombinera med annan information, som till exempel 

möjlighet att se sin framtida IMD-förbrukning, lägga till buss och spårvagnsavgångar, etcetera. 

Kostnad: Runt 330 tkr, inklusive installation. Offert finns redan från Bravida, som kan installera det i samband med 

installation av vårt nya passagesystem. Löpande kostnader finns i form av prenumerationsavgifter på olika digitala 

system, som ska ligga på under tio tusen kronor per år.  

Dessa kostnader ska dock balanseras mot de många timmar vi tjänar in genom att effektivisera uppdateringarna av 

bland annat trappregister och smidigare bokningssystem. 

Utmaningar: Det kan ta lite tid att vänja sig vid systemet, men det bör inte vara någon större svårighet då dessa 

system används på många platser i landet med stor framgång. Det kommer också fortfarande finnas behov av 

vanliga papper som sitter uppe. 

Viktig information ska dock skrivas ut och gå direkt till de som inte har möjlighet att läsa anslagstavlan eller ta emot 

mejl. Det kommer också fortfarande finnas viktig information som kommer att gå ut i brevlådorna. 

Yrkande: Brf Jaktens styrelse föreslår att vi köper in ett digitalt bokningssystem med digitala anslagstavlor enligt 

ovan. Styrelsen får också i uppdrag att ta fram de övergripande bokningsrutiner som ska gälla. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proposition 2 - Gemensamt sophanteringssystem med Skonaren: 

 

Bakgrund: På förra årets stämma röstades för att gå med i Skonarens avfallshanteringssystem på mellangården, 

efter inbjudan från dem. De exakta formerna för detta hade inte kommits överens om, och under årets gång har vi 

fört en lång diskussion med deras styrelse. Ett konkret förslag som kommit från dem har varit att vi ska nyttja deras 

sopsystem via inhyrning, med två månaders uppsägningstid. De har också avslagit förslag från oss där vi föreslagit att 

vi ska köpa oss in i systemet. Styrelsen tycker inte att det är en situation där vi har den säkerhet som krävs för att 

avveckla det enda avfallssystemet vi har i dagsläget.  

Deras system är också förhållandevis dyrt, och kostar ungefär lika mycket som vår aktuella restavfallshantering, med 

en total kostnad på avfallshantering, som inkluderar återvinningen, som ligger på ungefär dubbelt så mycket som vår 

egen.  

Vi anser samtidigt att det borde vara intressant att avveckla sopnedkasten och investera i ett miljövänligt och 

kostnadseffektivt sophanteringssystem.  

Yrkanden: Styrelsen föreslår därför att vi: 

1. river upp förra årets beslut om att gå med i Skonarens sopsystem. 

2. att styrelsen får i uppdrag att se över egna möjligheter till ett mat- och restavfallshanteringssystem. 

 

Proposition 3 - Ändring av stadgar  

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 %. 

Detta är den andra av totalt två nödvändiga omröstningar för denna stadgeändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner årsstämma 2022 
 

 

  



 

 
 

Motion 1 

  



 

 
 

 

 

Motion 1
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Motion 2 



 

 
 

Motion 2 - Appendix 

  



 

 
 

Motion 2 – Appendix 

 

  



 

 
 

Motion 2 – Appendix 

  



 

 
 

Styrelsens svar på inkomna motioner 

 

Motion 1: Sälja cykelrummen i 32:an, 34:an och 39an 

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen, med förbehåll för att det behöver göras en grundligare 

utredning först. En grupp, av styrelsen utsatt, skall tillsättas för att se över möjligheterna för att 

säkerställa att alla får möjlighet att ställa in cykel på säkert ställe. Den finns stor möjlighet att det blir 

en förvaring av cyklar utomhus. Styrelsen ämnar även utreda om cykelrummet i 43/45 kan göras om 

till en mindre lägenhet. 

 

Motion 2: Riktlinjer för valberedningens arbete 

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen med två tillägg: 

1. En person i valberedningen kan ej bli invald i styrelsen samma år som den har suttit i 
valberedningen. 

2. Styrelsen föreslår ett arvode som motsvarar ett halv internrevisorarvode(För närvarande 10 

000 SEK). 


