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Brf Vingens årsstämma 24 maj kl 19.00 
I Vingens föreningslokal, Pilotgatan 30a 

OBS! Ingen fysisk närvaro 
OBS! OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR ATT POSTRÖSTEN SKA 
VARA GILTIG!  
 
Namn   ____________________ 
 
Adress ____________________ Lägenhetsnummer _________ 
 
Ort och datum ______________ Namnteckning ____________ 
 
LÄMNAS I BREVLÅDAN PÅ GONDOLGATAN 10 SENAST DEN 21 MAJ  

 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål 
för poströstning.  Ringa in ditt svar där du ska rösta. 
Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller 
förslaget eller inte. Du kan även välja alternativet Anstår till 
fortsatt stämma. Välj dock endast ett alternativ. 
Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte 
något svarsalternativ.  
 
Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i 
formuläret. Om så görs är rösten ogiltig. Du kan ställa eventuella 
frågor på sista sidan. Alla frågor besvaras efter stämman. 
 
Enligt stadgarna kan endast en medlem per bostadsrätt avge röst. 
 

Dagordning 
 
1.   Föreningsstämmans öppnande * 
 
2.   Val av stämmoordförande * 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Bitte Engzell att vara 
stämmoordförande. 
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3.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare * 
 
4.   Godkännande av röstlängd *     
Medlem som angivit giltig poströst anses som närvarande vid 
föreningsstämman och upptas som deltagande i stämman. 
 
5.   Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman* 
Styrelsen har med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att 
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att 
föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att 
utomstående inte ska ha rätt att närvara vid stämman. 
 
6.   Godkännande av dagordningen* 
Styrelsen har i kallelsen bifogat förslag till dagordning. De beslut som ska 
hanteras av poströstningsstämman framgår av kallelsen. 
 
7.   Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 
protokollet * 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Anna-Lena Lindberg och 

Veronica Berglund att justera protokollet. 
 
8.   Val av två rösträknare * 
I enlighet med valberedningens förslag kommer Anna-Lena Lindberg och 

Veronica Berglund att vara rösträknare. 
 
9.   Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Enligt Brf. Vingens stadgar ska kallelse ske tidigast 6 veckor och senast 2 
veckor före stämman.   
Kallelsen anslogs på anslagstavlorna i samtliga trapphus 8 och 9 maj och 
delades samtidigt ut till samtliga medlemmar. Kallelsen fanns samtidigt 
att hämta på Brf. Vingens hemsida www.vingen.com. 

 
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 
JA NEJ   

 
10.  Styrelsens årsredovisning 2020 *  
 
11.  Revisorernas berättelse  *  
 
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i   
enlighet med bifogade årsredovisning (sid. 15-17). 
 

http://www.vingen.com/
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Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 

 
 
13.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 
        fastställda balansräkningen 
 Styrelsen föreslår med anledning av den fastställda balansräkningen att 
kr 9 778 444 balanseras i ny räkning (årsredovisningen sid. 14 )   
     
 Bifall till förslaget avseende Brf. Vingens vinst  
     JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

14.  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen    
     
 Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020 
    JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning 
 

a) Valberedningen föreslår tio prisbasbelopp som arvode till styrelsens 
ledamöter att fördela inom sig 
 
Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till styrelsens 
ledamöter 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

b) Valberedningen föreslår ett halvt prisbasbelopp som arvode till 
revisorer att fördela inom sig 
 
Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till revisorer 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 

 
 

c) Styrelsen föreslår ett halvt prisbasbelopp som arvode till 
valberedningen att fördela inom sig 
 
Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till valberedningen 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

 



4 

 

16.   Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter   
Enligt Brf. Vingens stadgar ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva 
styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en 
styrelseledamot av HSB. 
 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 9 
styrelseledamöter (inkl HSB ledamot) och inga suppleanter  
 
Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 9 
styrelseledamöter och inga suppleanter? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
17.  Val av styrelseledamöter  
      
Valberedningen föreslår omval av Mary Ann Sörensen på två år 
  
Bifall till omval av Mary Ann Sörensen på två år  
JA NEJ      Anstår till fortsatt stämma 
        
      
Valberedningen föreslår omval av Henrik Andersson på två år 
  
Bifall till omval av Henrik Andersson på två år  
JA NEJ      Anstår till fortsatt stämma 
 

Valberedningen föreslår att Rolf Erlandsson utses på två år 
 
 
Bifall till valberedningens förslag att utse Rolf Erlandsson på två år? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
Valberedningen föreslår att Andreas Bergman utses på två år 
 
Bifall till valberedningens förslag att utse Andreas Bergman på två år? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

Förslag på val av annan än ovanstående 
 
_________________________________________________________  
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18.   Presentation av HSB-ledamot *  
 
19.   Beslut om antal revisorer och suppleanter 
Brf. Vingens stadgar anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två 
och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses en revisor av HSB. 
 
Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara två och en 
suppleant. 
 
 
Bifall till valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara två och en 
suppleant? 
JA NEJ     Anstår till fortsatt stämma 
 
20.  Val av revisor och revisorssuppleant  
Valberedningen föreslår att Tomas Eklund väljs till revisor på ett år 

 
 
Bifall till valberedningens förslag att utse Tomas Eklund till revisor? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

Valberedningen föreslår att Agneta Danielsson väljs till revisorssuppleant 
på ett år 

 
 
Bifall till valberedningens förslag att utse Agneta Danielsson till 
revisorssuppleant? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 

    
 
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Stadgarna anger att valberedningen ska till antalet vara högst två 
ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i 
valberedningen. 
 
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre 
ledamöter. 
 
Bifall till valberedningens förslag om högst tre ledamöter? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 



6 

 

22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens 
ordförande 
Valberedningen föreslår att Anna-Lena Lindberg utses till valberedningens 
ordförande på ett år 
 
Bifall till valberedningens förslag? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
Valberedningen föreslår att Baldur Baldursson utses till ledamot i 
valberedningen på ett år 
 
Bifall till valberedningens förslag? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
Valberedningen föreslår att Veronica Berglund utses till ledamot i 
valberedningen på ett år 
 
Bifall till valberedningens förslag? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
23.  Val av ombud och ersättare till HSB distrikt 7 
Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse 
representant och ersättare till HSBs distriktsstämma. 
 
 
Bifall till valberedningens förslag? 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
24.  Motioner 
Samtliga motioner och yttranden finns i bifogade bilaga 

 
Motion 1 om julbelysning på gårdarna 
 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

 
Bifall till motionärernas förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
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Motion 2 om grillning på gårdarna 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
Bifall till motionärens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
Motion 3 om elhyrbil 

 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

 
Bifall till motionärens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
Motion 4 om solceller 
 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 

 
Bifall till motionärens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
Motion 5 om vatten på gångbanor 

 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
Bifall till motionärens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
Motion 6 om sänkt hastighet på Tyresövägen 
 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
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Bifall till motionärens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
Motion 7om sopsugen 
 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
 
Bifall till motionärernas förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 

 

Motion 8 om trapphuslokaler 

 
Bifall till styrelsens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 
 
Bifall till motionärens förslag 
JA NEJ Anstår till fortsatt stämma 

 

 
 
 
25.   Föreningsstämmans avslutande* 
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FRÅGOR TILL STYRELSEN. 
 
FRÅGORNA SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA 
SENAST TIO DAGAR FÖRE STÄMMAN, DVS 
SENAST 14 MAJ. SVAR FÅR DU SENAST 5 
DAGAR FÖRE STÄMMAN, DVS 19 MAJ. 
 
FRÅGOR OCH SVAR KOMMER DESSUTOM ATT 
ANSLÅS PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA. 
 
  
 
 
 


