
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 kallas via detta utskick till ordinarie 
föreningsstämma. Stämman kommer ske onsdagen den 6:e maj kl. 19.00. Dock under 
extraordinära former för att minska smittspridning i spåren av corona så gott det går inom vår 
förening, och för att ta hänsyn till varandra. 
 
Diskussioner har förts kring möjligheter att flytta fram föreningsstämmor men då den slutgiltiga 
regeringspropositionen inte ger något sådant utrymme, och vi i våra stadgar, och enligt lag, måste 
genomföra årsstämman innan den 30/6, har styrelsen valt att i år hålla årsstämman digitalt samt via 
poströstning: 

• Styrelsen deltar digitalt den 6/5 2020, liksom de övriga medlemmar som så önskar. 
Stämman genomförs formellt i digital närvaro av Helena Nelson Bülow och Sven-Åke 
Lennung, föreningens traditionsenligt externa mötesförrättare. Medlem som önskar delta 
digitalt meddelar sin e-postadress till styrelsen på brfsanktgoran3@gmail.com Styrelsen 
sänder sedan ut en länk till mötet. Två av de digitalt deltagande medlemmarna kommer att 
väljas att jämte stämmoordförande och stämmosekreterare justera stämmoprotokollet. 
Digitalt närvarande samt poströster kommer att avprickas mot aktuell röstlängd. Rösträkning 
kommer ske genom uppläsning och sammanräkning av poströster och digitalt avgivna röster 
var för sig. 

• Övriga medlemmar deltar genom poströstning via bifogad blankett. Blanketten, med ifyllda 
svar under respektive punkt, ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 maj.  

• Kallelse, dagordning och poströstblankett får du i detta nu via din brevlåda. Dessa kommer 
också att finnas på vår hemsida. 

• Övriga handlingar – årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag (arvoden, 
styrelse, revisorer, valberedning), fullmaktsblankett, ekonomisk lägesrapport samt motion 
jämte styrelsens svar – kommer under veckan att mailas till varje hushåll. 

 
Att hålla stämman på detta sätt är möjligt, då Riksdagen har infört en särskild, tillfällig, lag som gör 
det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen.  
 
På grund av årsmötets form har vi valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år, eftersom det 
inte finns möjlighet till en öppen diskussion på stämman. Om ett ämne som inte kan anstå till nästa 
års stämma dyker upp, kommer vi att utlysa en extra stämma lite senare. Vi följer situationen 
angående coronapandemins utveckling och återkommer i så fall med mer information om det skulle 
bli aktuellt.  
Den motion som inkommit kommer behandlas på denna stämma och stämman väntas fatta beslut 
om denna på samma sätt som med övriga frågor. 
 
Vi har valt att genomföra stämman på detta sätt för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam 
miljö som möjligt, och för att kunna följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. 
Stort tack för er förståelse kring detta upplägg. 
 
Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen på brfsanktgoran3@gmail.com 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Bostadsrättsförening Sankt Göran 3 
Stockholm den 19 april 2020 

 
 
 



 
 

Bilagor och handlingar 
 

Via detta brev samt via föreningens hemsida brfsanktgoran3.com/foreningen/foreningsstamma 
hittar du: 

• Bilaga 01 Dagordning 

• Bilaga 02 Poströstningsblankett 
 

Via mail kommer följande handlingar bifogas: 

• Bilaga 01 Dagordning 

• Bilaga 02 Poströstningsblankett 

• Bilaga 03 Årsredovisning 

• Bilaga 04 Revisionsberättelse 

• Bilaga 05 Valberedningens förslag: Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 

nästkommande verksamhetsår (punkt 13), val av styrelseledamöter och suppleanter 

(punkt 14), val av revisorer och revisorssuppleant (punkt 15) samt val av valberedning 

(punkt 16) 

• Bilaga 06 Ekonomisk lägesrapport 

• Bilaga 07 Motion Barnvagnsramp samt styrelsens svar på motionen 

  



Bilaga 01 | Dagordning föreningsstämma 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
02 Bilaga | Poströstning 
 
 
 
 
 
 
Årsstämma i Brf Sankt Göran 3 ska hållas 6/5 2020 kl. 19.00 via Google Hangout. Styrelsen närvarar 
digitalt, liksom de medlemmar som så önskar, se kallelsen. Övriga medlemmar inkommer med 
poströst. Två av de digitalt närvarande medlemmarna kommer att utses att jämte 
stämmoordförande och stämmosekreterare justera stämmoprotokollet. 
 
Poströsten ska vara styrelsen tillhanda senast 4 maj via något av följande alternativ: 
 
Alternativ 1 | Posta  
Brf Sankt Göran 3 
Att: Bo Eriksson, Björngårdsgatan 8 
118 52 Stockholm 
 
Alternativt 2 | Lämna 
I Bo Erikssons postfack. 
 
Alternativ 3 | Maila 
Alternativet är att e-posta som inscannat dokument till: brfsanktgoran3@gmail.com  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bostadsrättshavare  
 
Namn:  
 
Adress: 

 

 
 

 

 
Lägenhetsnummer: 

 

 
 
 
o Jag avger härmed poströst enligt ikryssat formulär. Jag godkänner även proceduren gällande 

protokollets justering samt närvaroavprickning på röstlängden angiven i kallelsen. Rösträkning 
kommer ske genom uppläsning och sammanräkning av poströster och digitalt avgivna röster var 
för sig. Jag är medveten om att avlämnad poströst inte kan återtas, och att min röst kommer att 
avges i enlighet med ikryssat formulär. 

 
  



Poströstning 
Jag kommer inte att digitalt närvara på årsstämma i bostadsrättsförening Brf Sankt Göran 3   
6/5 2020 kl. 19.00 utan avger istället denna poströst. 
Punkter på dagordningen (förkortad lista, se kallelsen för fullständig dagordning): 
(markera ditt val genom att kryssa i rutan) 
 
 

Nr Punkter på dagordningen JA  NEJ  Avstår 

2 Godkännande av dagordningen    

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst    

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning    

11 Beslut om resultatdisposition 
 

   

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 

   

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår (se bilaga) 
 

   

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter    

a Monika Häger, omval, ordinarie, 1 år    

b Erika Björnesparr, omval, ordinarie, 2 år (tidigare suppleant)    

c Marion Kronberg, nyval, ordinarie, 2 år 
 

   

d Lena Jansson, omval, suppleant, 1 år    

e Astrid Friberg, omval, suppleant 1 år    

f Johanna Augustin, nyval, suppleant ett år (tidigare ordinarie) 
 

   

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Revisor 
Namn: Staffan Zander 
Bolag: Tilly Mapema 
 

   

16 Val av valberedning    

a Björn Påhlsson    

b Leena Uusitalo    

c Helena Tallert    
 
 
 
 
 
 

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner: 
(markera ditt val genom att kryssa i rutan) 
 
 
 



Bi- 
laga 

Motion enligt kallelse (bilaga 07) Styrelsens 
förslag 
bifalles 

Styrelsens 
förslag 
avslås 

 Avstår 

07 Styrelsens svar på motionen | Barnvagnsramp     

 

 

 

 

Underskrift av bostadsrättshavare  
(är ni flera bostadsrättshavare räcker det ändå med en underskrift, på samma sätt som det hade räckt att en av 
er närvarade vid stämman) 

 
 
 

   

[Förnamn Efternamn]  [Ort], [Datum]  
   
 

 
Skriv även din signatur på varje sida, så att din avgivna poströst hålls samman vid avprickningen på röstlängden 
för underlätta för avprickarna att få allting rätt. Tack på förhand! 


