
Underlag inför poströstning till Brf Söderhus ordinarie årsmöte 
2021-06-20 
Som vi tidigare informerat, kommer årsmötet 2021 att ske genom poströstning. 

Tillsammans med detta underlag finns bilagt fullständiga handlingar inkluderat dagordning, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning etcetera. 

Ordinarie årsmöte för Brf Söderhus kommer att hållas 2021-06-20. 

Plats: Mötet genomförs utan fysisk närvaro med enbart poströstning. 

Frågor och begäran om upplysning med anledning av beslutspunkterna i dagordningen kan 
ställas skriftligt, gärna via e-post, till styrelsen senast tio dagar före årsmötesdagen. E-postadress: 
info@soderhus.se 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 
Styrelsen har utifrån dagordningen till det ordinarie årsmötet upprättat bifogat underlag för 
poströstning. 

Poströsten skall lämnas i brevlådan utanför styrelserummet. Som alternativ till detta kan 
poströsten också skickas via e-post till info@soderhus.se . Väljs det senare alternativet skall 
poströsten skickas in scannad eller som som pdf (foto accepteras ej). För båda alternativen 
gäller att rösten skall lämnas senast 2021-06-20 kl 13.00. 

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

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Brf Söderhus årsmöte 
2021-06-20 

Du röstar genom att markera rutan Ja eller Nej om du bifaller styrelsens förslag eller inte. Om du 
vill avstå från att rösta under någon punkt markera då inte något svarsalternativ. Om du vill 
bordlägga fråga till senare stämma, markera detta i avsedd ruta. I det fallet tio procent eller fler 
bordlägger fråga kommer en extrainsatt stämma att behöva hållas för årsmötets giltighet.  

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten 
ogiltig. OBS! Endast en medlem per lägenhet kan avge röst. 

 

Medlemmens namn   Lägenhetsnummer 

 

  

 

Ort och datum   Namnteckning  

 

 

  

mailto:info@soderhus.se
mailto:info@soderhus.se


DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande* 
2. Upprättande av förteckning över inlämnade poströstningshandlingar*. Information: de 

som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.  
3. Fastställande av dagordning Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.  

Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 
 

Ja Nej 
  

4. Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslår Susanne From till mötesordförande.  
Bifall till valberedningens förslag att utse Susanne From till mötesordförande? 

Ja Nej 
  

5. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare* 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare 

Valberedningen föreslår mötet att utse Claes Eriksson och Ludvig Stoltz till justerare av 
protokollet tillika rösträknare.  

Bifall till valberedningens förslag att utse Claes Eriksson och Ludvig Stoltz till justerare och 
rösträknare? 

Ja Nej 
  

 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 
 

Ja Nej 
  

 
8. Verksamhetsberättelse för år 2020* (se bilaga) 
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultat- och balansräkning i enlighet med 
årsredovisning och verksamhetsplan.  
Bifall till att fastställa resultat- och balansräkning? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 
10. Beslut om föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att föreningens resultat,enligt den fastställda balansräkningen, överförs 
till ny balansräkning.  
Bifall till att föreningens resultat överförs till ny balansräkning? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 
11. Revisorernas berättelse* (se bilaga) 
12. Verksamhetsrevisorns utlåtande* (se bilaga) 

  



13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet 
för styrelsen.  
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 
14. Proposition 1 

Proposition från styrelsen gällande projektledning av staket, grindar samt lås- och 
taggsystem. Styrelsen föreslår att rekrytera projektledare internt.  Förslaget att rekrytera 
internt innebär att Brf Söderhus inte bekostar extern projektledare för arbetet utan 
förtroendevald i styrelsen kommer att leda projektet. Propositionen föreslår ersättning 
löpande om 200 kronor per timme. 
 
Styrelsen motiverar förslaget att ersätta intern projktledare då arbete av denna 
omfattning inte kan anses falla inom ramen för normalt styrelsearbete. Alternativet är att 
hyra in extern projektledare till en kostnad av cirka 1000 kronor per timme.  
 
Bifall till styrelsens proposition att löpande ersätta internt, inom styrelsen, rekryterad 
projektledare med 200 kr/timme för byggnation av staket, grindar samt byte av lås- och 
taggsystem? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

15. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer, samt andra eventuella arvoden 
 

a. Styrelsen föreslår arvode till styrelseledamöter  och suppleanter motsvarande tre 
prisbasbelopp, för närvarande 3 *47600 kr. 

Bifall till styrelsens förslag gällande arvode till styrelseledamöter och suppleanter? 
Ja Nej Bordlägges 

   
 

b. Styrelsen föreslår arvode om 4000 kr till verksamhetsrevisor. (Ernst and Young 
arvoderas enligt löpande tidräkning). 

Bifall till styrelsens förslag gällande arvode till verksamhetsrevisor? 
Ja Nej Bordlägges 

   
 

c. Styrelsen föreslår arvode om 500 kr till verksamhetsrevisorssuppleant. 
Bifall till styrelsens förslag gällande arvode till verksamhetsrevisorssuppleant? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

  



16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och övriga förtroendevalda. 
 
 
Förtroendevalda under 2020: 

Funktion Mandatperiod 
(år) 

Nuvarande 
funktionshavare 

Invalsår Föreslagen 
ändring 2021 

 
Ordförande 2 Claes Eriksson 2020  
Vice ordförande 2 Susanne From 2019 Omval, 2 år 
Sekreterare 2 Malin Bengtsson 2019 Avgår som 

ledamot, 
föreslagen som 
suppleant, 2 år 

Ledamot 2 Ludvig Stoltz 2020  
Suppleant 1 2 Alexander Juul 

Silver 
2020 Avgår pga flytt 

Suppleant 2 2 Alice Holmström 2020  
Suppleant 3 2 Johan Larsson 2020 Avgår som 

suppleant, 
föreslagen som 
ledamot, 2 år 

Verksamhetsrevisor 1 Victor 
Nordenbris 

2020 Omval, 1 år 

Verksamhetsrevisor- 
suppleant 

1 Petra Bergström 2020 Omval, 1 år 

Revisor 1 Ernst & Young 
AB 

2020 Omval, 1 år 

Valberedning 1 Claes 
Hyllienmark 

2020 Nyval, Sadiye 
Altundal 

Valberedning 1 Victor Persson 2020 Nyval, Kaveh 
Anaraki 

a. Val av ledamot på två (2) år, avgående Susanne From. 
Valberedningen föreslår att Susanne From väljs som ledamot på två (2) år. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Susanne From till ledamot på två 
(2) år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

b. Val av ledamot på två (2) år, avgående Malin Bengtsson. 
Valberedningen föreslår att Johan Larsson väljs som ledamot på två (2) 
år. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Johan Larsson till ledamot på två 
(2) år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

 

  



c. Val av suppleant på två (2) år, avgående Alexander Juul Silver. 
Valberedningen föreslår att tillsätta Malin Bengtsson som suppleant på två 
(2) år, inträdesordning ett (1). 
Bifall till valberedningens förslag att utse Malin Bengtsson till suppleant på 
två (2) år, inträdesordning ett (1)? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

 

d. Val av verksamhetsrevisor på ett (1) år, avgående Victor Nordenbris. 
Valberedningen föreslår att Victor Nordenbris väljs som Verksamhetsrevisor 
på ett (1) år. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Victor Nordenbris till 
verksamhetsrevisor på ett (1) år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

e. Val av verksamhetsrevisoruppleant på ett (1) år, avgående Petra Bergström. 
Valberedningen föreslår att Petra Bergström väljs som 
Verksamhetsrevisorsuppleant på ett (1) år. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Petra Bergström till 
verksamhetsrevisorsuppleant på ett (1) år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

f. Val av revisor på ett (1) år, nuvarande är Ernst & Young AB. 
Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs som revisor på ett (1) 
år. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Ernst & Young AB till revisor på ett 
(1) år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 

g. Val av valberedning 1 på ett (1) år, avgående Claes Hyllienmark. 
Styrelsen föreslår att Sadiye Altundal väljs till valberedning på ett (1)år. 
Bifall till styrelsens förslag att utse Sadiye Altundal till valberedng på ett (1) 
år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 
h. Val av valberedning 2 på ett (1) år, avgående Victor Persson. 

Styrelsen föreslår att Kaveh Anaraki väljs till valberedning på ett (1) år. 
Bifall till styrelsens förslag att utse Kaveh Anaraki till valberedning 2 på (1) 
år? 

Ja Nej Bordlägges 
   

 
 

17. Årsmötets avslutande* 
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