
Kallelse
Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till 

ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 28 maj 2020 kl 19.00

Stämman hålls via internettjänsten Zoom
och i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka).

För att hålla nere antalet deltagare på plats uppmanas du att delta
via Zoom om du kan. Tänk på att även ombud kan delta via Zoom.

Stanna hemma om du är du sjuk och även om du har lätta
symtom! Delta gärna via Zoom.

Förslag till dagordning följer på nästkommande sida. Efter
dagordningsförslaget finns instruktioner för deltagande via

ombud samt Zoom.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer ingen
förtäring att erbjudas. Därför behövs ingen föranmälan i år.

VÄLKOMNA!



Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2019
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2019
13. Beslut  om  arvoden  åt  styrelseledamöter  och  revisorer  för  nästkommande

verksamhetsår
14. Propositioner

14.1. Proposition angående målning av fönsterinnerbågar
15. Motioner

Inga motioner har inkommit
16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av skönhetsråd
19. Val av valberedning
20. Grannsamverkan -- information
21. Stämmans avslutande



Instruktion för att rösta via ombud

Riksdagen har 2020 antagit en tillfällig lagstiftning på grund av Coronaviruset. Den ger 
bostadsrättsföreningen möjlighet att använda ombud på ett friare sätt än vad stadgarna 
normalt stipulerar.

Styrelsen för Brf Slagan har beslutat att för årsstämman 2020-05-28 kan varje medlem utöva 
sin rösträtt via ombud. Ombudet måste vara en privatperson men behöver inte ha en relation 
till medlemmen, och ombudet får företräda fler än en medlem. Observera att ombudet därmed
inte behöver vara medlem i Brf Slagan.

Ombudet ska ta med blanketten "Fullmakt för ombud för föreningsstämman 2020-05-28", ett 
exemplar per medlem som ombudet företräder. Blanketten återfinns på nästa sida och ska vara
korrekt ifylld och inlämnad innan stämman börjar.



Fullmakt för ombud för föreningsstämman 2020-05-28

Styrelsen för Brf Slagan har, med stöd av den tillfälliga lagstiftning antagen av Riksdagen,
beslutat  att  för  årsstämman 2020-05-28 kan varje  medlem utöva sin  rösträtt  via  ombud.
Ombudet måste vara en privatperson men behöver inte ha en relation till medlemmen, och
ombudet får företräda fler än en medlem. Observera att ombudet därmed inte behöver vara
medlem i Brf Slagan.

Fullmakt för ombud att föra min talan och utöva min rösträtt vid 
föreningsstämman 2020-05-28 för Bostadsrättföreningen Slagan. 

Namn på ombud: _____________________________________________________________

Medlemmens namn: _________________________________________________________

Medlemmens nummer på Linnés väg: _____________________________________

Medlemmens underskrift:  _________________________________________________

Ombudets underskrift: _____________________________________________________

Datum för underskrift: ______________________________________________________

Blankettens revisionsdatum 2020-04-26

BRF Slagan E-post: info@slagan.se
Linnés väg 84B Hemsida: www.slagan.se
191 35 Sollentuna Organisationsnummer: 714800-1667





































Proposition angående målning av fönsterinnerbågar

Under  sommaren  2020  kommer  Brf  Slagan  att  genomföra  en  målning  av  yttre  delarna  i  alla
träfönster  samt  uteplatsdörrarna  på  baksidan.  Utöver  detta  kommer  bostadsrättsinnehavare  få
möjlighet att själva ta ställning till målning och annat underhåll av angränsande komponenter som
är bostadsrättsinnehavarens ansvar,  bland annat målning av fönsterinnerbågarna och översyn av
fönsterbeslagen.

Då utrymmet mellan fönsterglasen samt tätningslister är viktiga för fönstrens funktion vill styrelsen
se över möjligheten att göra detta i alla lägenheter gemensamt. Det kan vara mycket billigare för
alla att göra det gemensamt istället för att låta det vara upp till varje enskild boende. Detta kan dock
inte göras utan ett bemyndigande från föreningsstämman.

Styrelsen föreslår stämman

att ge styrelsen möjlighet i samband med fönstermålningen att även utföra underhåll på sådant
som  normalt  är  bostadsrättsinnehavarens  ansvar,  t.ex.  målning  av  utrymmet  mellan
fönsterglasen (utsidan av fönsterinnerbågen) och utbyte av tätningslister.

att föreningen  inte  övertar  underhållsansvaret  från  enskild  bostadsrättsinnehavare  för  dessa
komponenter.



Valberedningens förslag
Valberedningen för Brf Slagan föreslår årsmötet att välja följande:

Till styrelse för verksamhetsåret föreslås stämman att välja:
 Roger Karlsson (nyval ledamot, 2 år) 
 Gustav von Der Lancken (nyval suppleant, 2 år)
 Andreas Bofjäll (omval, 2 år)
 Åsa Selander (omval, 1 år)

Sten Bäckström valdes 2019 och har ett år kvar på sitt mandat som ledamot. Jesper Bergman 
valdes 2019 och har ett år kvar på sitt mandat som suppleant.

Styrelsen utser poster inom sig. Andreas Bofjäll har visat intresse för ordförandeposten.

Till övriga poster föreslås:
 Valberedning: Utses av stämman
 Auktoriserad revisor: Mats Örtegren (LR revision) (omval) (ersättning mot räkning)
 Lekmannarevisor: Rikard Bergman (omval)
 Lekmannarevisorsuppleant: Niklas Stavegård (nyval)
 Skönhetsråd sörgården: Marie-Ann Werdler (nyval)
 Skönhetsråd norrgården: Emma Coan (nyval)

Valberedningen föreslår vidare arvodering som tidigare, det vill säga ett prisbasbelopp 
(47 300 kr för 2020) där 4000 kr inklusive sociala avgifter går till ordförande och 2000 kr 
inklusive sociala avgifter går till kassören. Resterande belopp används till social aktivitet för 
hela styrelsen med respektive. Auktoriserad revisor arvoderas enligt gängse debitering och 
inget arvode utgår för föreningens lekmannarevisor eller lekmannarevisorsuppleant.

2020-04-29

Valberedningen genom
Anna Ståhle Bofjäll



Så går stämman till

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och syftar till
att  ge  alla  medlemmar  möjlighet  att  uttrycka  sina  åsikter  och  ställa  frågor  kring
verksamheten i föreningen. Stämman väljer också styrelse, revisorer, valberedning och
fattar beslut i frågor som är viktiga för föreningen och oss boende.

Hur  stämman  genomförs  är  styrt  av  bostadsrättslagen  och  föreningens  stadgar.
Stämman genomförs också enligt vanlig föreningspraxis. Här beskriver vi övergripande
hur  denna  praxis  är  uppbyggd  och  begrepp  som  kan  vara  bra  att  känna  till  vid
deltagande på föreningsstämman.

Kallelse till stämman
Ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna hållas mellan 1 mars och 30 juni varje
år. Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas till samtliga medlemmar senast två veckor
innan stämman och tidigast sex veckor innan stämman.

I  kallelsen  ska  förlag  till  dagordning  för  mötet  finnas  med.  Detta  är  sedvanlig
föreningspraxis  och  är  en  förutsättning  för  att  samtliga  medlemmar  ska  kunna  ta
ställning till om de vill delta på mötet och hur de ska ställa sig till de frågor som ska tas
upp.

Förslag till dagordning
I  kallelsen ska finnas med förslag till  dagordning för mötet.  Vid  ordinarie förenings-
stämma ska följande ärenden tas upp.

 Stämmans öppnande
 Godkännande av dagordning
 Val av ordförande för stämman
 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 Val av två justerare tillika rösträknare
 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 Fastställande av röstlängd
 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 Föredragning av revisionsberättelse
 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 Beslut om resultatdisposition
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 Beslut  om  arvoden  åt  styrelseledamöter  och  revisorer  för  nästkommande

verksamhetsår
 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 Val av revisorer och revisorssuppleant
 Val av valberedning
 Eventuella motioner från medlemmar och eventuella propositioner från styrelsen
 Stämmans avslutande



Motioner
Förslag  från  medlemmar  kallas  motioner  och  ska  enligt  föreningens  stadgar  ha
inkommit till styrelsen senast en månad innan stämmans genomförande. När styrelsen
mottagit  en  motion  tar  styrelsen  ställning  till  innehållet  och  förslaget  i  motionen.
Styrelsen skriver därefter ett motionssvar som beskriver hur styrelsen ser på frågan och
vad man rekommenderar stämman att besluta.

Styrelsen har i sitt motionssvar möjlighet att komma med olika typer av beslutsförslag
till stämman: bifall till motionen, avslag på motionen eller att motionen ska anses som
besvarad.

Bifall  till  motionen  innebär  att  styrelsen  anser  att  förslaget  ska  genomföras  som
motionären föreslår. Styrelsen kan bifalla en motion i sin helhet eller delvis.

Avslag innebär att styrelsen anser att förslaget inte ska genomföras. Styrelsen kan avslå
en motion i sin helhet eller delvis.

Besvarad innebär att styrelsen anser att det som föreslås i motionen redan är gjort eller
redan har utretts och att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Styrelsen har också möjlighet att komma med egna förslag till beslut, exempelvis att ett
förslag i en motion ska behandlas på ett något annorlunda sätt än vad motionären som
skrev motionen föreslog.

Proposition
En proposition är ett förslag från styrelsen till stämman. Det kan till exempel vara ett
förslag till nya stadgar för föreningen. I propositionen redogör styrelsen för varför man
kommer med förslaget och ger även ett förslag till beslut till stämman.

Rösträtt
Vid  föreningsstämman  har  varje  medlem  en  röst.  Om  flera  medlemmar  innehar
bostadsrätten gemensamt har de tillsammans endast en röst. 

En medlem får utöva sin rösträtt genom ombud, för detta krävs skriftlig  fullmakt. Mall
för fullmakt finns bifogat till kallelsen. 

Det är endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor
med  medlemmen  som  får  vara  ombud.  Ett  ombud  får  inte  företräda  fler  än  en
medlem samt sig själv i det fall ombudet också är medlem.

Närvarorätt
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make,
sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. 



Justerare
Vid  stämman  väljs  två  justerare.  Dessa  personer  har  i  uppdrag  att  justera
mötesprotokollet  (läsa  igenom  och  godkänna  att  protokollet  från  mötet  stämmer
överens med de beslut som fattades på mötet). Ett protokoll har större bevisvärde efter
att  det justerats.  Justerarna hjälper även ordföranden att räkna röster om det under
mötet uppstår rösträkning.

Talarordning
Varje  punkt  på  dagordningen  presenteras  av  mötesordföranden,  styrelseledamot,
motionär, valberedningen eller revisor. En styrelseledamot som presenterar en punkt
kallas föredragande. 

När en motionär föredragit sin motion lämnas ordet till styrelsens föredragande, som
presenterar  styrelsens  uppfattning  kring  motionen  och  förslag  till  beslut.  Därefter
lämnas ordet fritt. 

Alla  som  vill  yttra  sig  eller  ställa  frågor  anmäler  detta  genom  handuppräckning.
Ordförande eller mötessekreterare för upp namnen på en lista och ordförande ger ordet
till en i taget. 

Sakupplysning
En sakupplysning ges om föregående talare har kommit med felaktiga fakta eller om det
är något som behövs informeras om under debatten. Detta bryter talarordningen och
den som begärt att upplysa i sak får ordet direkt av mötesordföranden. 

Ordningsfråga 
Om  du  vill  bryta  in  för  att  på  något  sätt  skapa  ordning  i  mötet  kan  du  ta  upp
ordningsfråga. Detta gör du genom att högt och klart säga ”ordningsfråga”, och därefter
berätta vilken ordningsfråga du vill väcka. Ordningsfråga kan väckas för att exempelvis
föreslå att man sätter streck i debatten (se nedan), att begränsa talartiden, eller för att
man helt enkelt vill föreslå en paus. När man har lagt fram sitt förslag får stämman rösta
om de vill godkänna exempelvis en paus eller inte. 

Streck i debatten
Om man tycker att diskussionen går runt i cirklar och vill gå till beslut kan man begära
streck  i  debatten.  Det  innebär  att  man  då  ger  sista  möjligheten  att  anmäla  sig  till
talarlistan, därefter får ingen mer ordet i frågan som just diskuteras. Det är stämman
som beslutar om man ska sätta streck i debatten, eller tillåta en längre diskussion.

Yrkande
Ett yrkande är ett förslag till beslut. Du kan antingen yrka bifall eller avslag på ett redan
lagt förslag eller lägga fram ett nytt yrkande med ett alternativt förslag till beslut. 

Lämpligt är att begära och först argumentera för sin sak. Sedan kan man avsluta med ”…
jag yrkar därför att…” och därefter läsa upp sitt yrkande, så att det klart framgår för alla.
När  debatten är avslutad och man går  till  omröstning i  frågan läser ordförande upp
samtliga yrkanden och ställer dem mot varandra.

Beslut



När  alla  som  vill  yttra  sig  fått  göra  det  sammanfattar  mötesordföranden  vad  som
kommit  fram och frågar  om stämman kan gå  till  beslut  i  frågan.  Om de närvarande
svarar ja formulerar ordförande ett förslag till beslut.  

Beslut genom acklamation
Vanligtvis tas alla beslut med acklamation. Det betyder att man röstar genom att ropa
”ja” när det beslutsförslag man föredrar läses upp. Observera att det aldrig ropas ”nej”
när ett beslut fattas.

Ordförande uppskattar  vilket  förslag som har  fått  flest  ”ja”  och säger  ”Jag finner  att
mötet har beslutat i enlighet med förslag A.”

Ordförande  väntar  några  sekunder innan klubban slås  i  bordet.  Efter  klubbslaget  är
beslutet fattat.

Beslut genom votering
Om man tycker att ordförande har fel i sin bedömning vid acklamation, se ovan, kan man
begära votering. Detta görs genom att ropa ”votering”. 

Ordförande ställer då samma fråga som tidigare, men istället för att ropa ”ja” räcker man
upp handen med sitt röstkort. Ordförande gör en ny uppskattning av antalet röstande,
och gör en ny bedömning av hur röstningen har fallit ut.

Rösträkning
Om  man  fortfarande  tycker  att  ordförande  har  fel  i  sin  slutsats  kan  man  begära
rösträkning,  vilket  man  begär  genom  att  ropa  ”rösträkning”.  Ordförande  ställer  då
samma fråga som tidigare,  och som tidigare  får  man räcka upp sitt  röstkort  för  sitt
förslag. 

Men istället för att ordförande uppskattar antalet händer i luften ska justerarna räkna
samtliga  röster  och  meddela  resultatet  till  ordföranden.  Därefter  delger  ordförande
vilket förslag som har fått flest röster.

Propositionsordning – beslutsordning när är det finns flera förslag att ta  ställning till
När det finns flera förslag, som gäller samma fråga, blir det flera omröstningar, som sker
steg  för  steg  (så  kallad  propositionsordning).  Vid  varje  steg  ställs  två  förslag  mot
varandra och det vinnande förslaget går vidare och ställs mot ytterligare ett annat.

Ett exempel: Det finns ett förslag att köpa in en ny gungställning, men några tycker att
föreningen inte ska köpa in en gungställning för att det är för dyrt. Andra tycker att
beslutet kan flyttas fram tills man undersökt kostnaden för olika sorters gungställningar
närmare. Ytterligare några vill ha gungställningen under förutsättning att man köper en
särskild sorts gungor som är extra bra. Ett förslag att skjuta upp beslutet, exempelvis att
återremittera en fråga till styrelsen för ytterligare utredning (t ex av kostnader) ställs
alltid först (bordläggningsyrkande). 

I exemplet ställs förslaget att skjuta upp beslutet mot förslag att ta beslut i frågan vid
stämman. Om resultatet blir att beslut ska fattas vid stämman går ordförande vidare och
ställer huvudförslaget (att köpa in en gungställning) mot motförslaget (att inte köpa in



någon). Om förslaget att köpa en gungställning vinner ställs förslaget att köpa vanliga
gungor  mot  förslaget  att  köpa  en  särskild  sorts  gungor  som  några  medlemmar
förespråkat (tilläggsförslag).

Reservation
Om man inte är nöjd med ett beslut kan man reservera sig mot beslutet. Detta innebär
att det i protokollet antecknas att en medlem reservat sig mot ett beslut, det vill säga det
noteras  att  medlemmen  haft  invändningar  mot  beslutet  och  inte  delar  stämmans
uppfattning.  Observera  att  man  alltid  måste  följa  stämmans  beslut  även  om  man
reserverar sig. 

En  reservation  gör  man  genom  att  högt  säga  reservation  när  stämmoordföranden
sammanfattat beslutet men innan klubben slagits i bordet.

Ansvarsfrihet för styrelsen
En punkt  på  dagordningen på stämman är  att  bevilja  styrelsen ansvarsfrihet.  Denna
punkt kommer efter att årsredovisningen presenterats av styrelsen, revisorerna lämnat
sin  revisionsberättelse  med  förslag till  stämman om ansvarsfrihet  ska  beviljas,  samt
efter resultat- och balansräkningar ochvinstdispositionen fastställts. 

Om  mötesdeltagarna  är  nöjda  med  styrelsens  sätt  att  sköta  verksamheten  (att
verksamheten  följt  bostadsrättslagen,  föreningens  stadgar  och  stämmans  beslut)
beviljas  styrelsen  ansvarsfrihet.  Ansvarsfrihet  innebär  i  det  här  sammanhanget  att
medlemmarna,  under  förutsättning  att  alla  underlag  varit  korrekta,  avstår  från
möjligheten att i framtiden ställa eventuella skadeståndskrav på styrelsen.


