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Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
Riksbyggen Bostadsrättsförening Röda Höja 

Kära medlemmar! 
Detta är en kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening 
Röda Höja som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon 
fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år. 

Vi hade planerat för en fysisk stämma den 23 november, då vi gärna vill ha 
möjlighet att träffas och diskutera angelägna frågor med er. På grund av de 
skärpta smittskyddskraven i Skåne, beslöt styrelsen dock att värna om allas 
hälsa och genomföra stämman genom poströstning istället. Vi vill, så snart det 
är möjligt, kalla till en extra stämma där vi ska behandla inkomna motioner.  

Eftersom vi inte vet hur coronapandemin kommer att utvecklas, kan vi inte 
säga när det blir extrastämma. Under tiden undersöker vi andra möjligheter att 
genomföra stämman på och att sköta kommunikationen med er medlemmar. 

Vi hoppas på er förståelse i denna svåra situation. Var rädda om varandra! 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen 

Kallelse
Malmö 2020-11-03  

   

Datum Måndagen den 23 november
Dagordning § 59 i stadgarna (finns även i årsredovisningen)

Riksbyggen ekonomisk förening  Post: 106 18 Stockholm Org nr: 702001-7781 
www.riksbyggen.se   Besök: Kungsbron 21 Styrelsens säte: Stockholm 
Växel: 0771-860 860
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Underlag till poströstning i Riksbyggen Brf Röda Höja vid 
ordinarie föreningsstämma den 23 november 2020 

Styrelsen i Riksbyggen Brf Röda Höja har beslutat att röstning vid årsstämma 2020 enbart ska ske 
genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på 
ordinarie föreningsstämma i år. Den som poströstar anses närvarande vid föreningsstämman.  

Vänligen fyll i blanketten noggrant och dela inte på den! Gör heller inga ändringar i texten på 
blanketten. Ej fullständigt ifylld eller ändrad poströstningsblankett riskerar att underkännas. 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen 

   

En lathund för ifyllande av poströstningsblanketten hittar du på 
www.rödahöja.se/foreningen/arsstamma-2020

Poströst lämnas i föreningens brevlåda: 

Högatorpsvägen 17, källarnedgången på gaveln 

eller e-postas som scannat dokument till: 

rodahoja@hotmail.com 

Inlämnas senast fredagen den 20 november! 



    

 
   
   

Poströstningsblankett 

Avser ordinarie årsstämma i Riksbyggen Brf Röda Höja den 23 november 2020. 

Markera ditt val genom att kryssa i rutorna efter respektive punkt – rödmarkerade punkter 
på dagordningen är inte föremål för poströstning. Du kan även välja att ärenden (j-s) ska 
bordläggas; då kryssar du inte i något vid det ärendet. Se mer info sist i dokumentet om 
bordläggning. 

Nr Punkter på dagordningen JA  
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

NEJ 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

Avstår

a) Stämmans öppnande

b) Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs på föreningsstämman. Medlemmar som poströstar med giltig 
poströst kommer att ingå i röstlängden.

c) Val av stämmoordförande 

Styrelsen föreslår stämman att utse Jonas Lindgren till stämmoordförande.

d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Styrelsen föreslår stämman att utse Renata Kovacevic till protokollförare.

e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet 

Styrelsen föreslår stämman att utse Paul Andersson att justera protokollet.

f) Val av rösträknare 

Valberedningen föreslår stämman att utse Margith Mortensen och Paul Andersson till 
rösträknare.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och 
senast två veckor före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom anslag på anslagstavlorna inom föreningens fastighet den 4 
november och därutöver genom utdelning av denna blankett före den 9 november. 

Bifall till att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

i) Framläggande av revisorernas berättelse



    

 
   
   

j) Beslut om fastställande av resultat- och 
balansräkning 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och 
balansräkning i årsredovisningen.   

Bifall till fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning.

k) Beslut om resultatdisposition 

Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: 

Balanserat resultat -29 951 144 kr 
Årets resultat 2 133 454 kr 
Årets ianspråktagande av underhållsfond 357 508 kr 
Att balansera i ny räkning -27 460 182 kr 

Bifall till styrelsens förslag om resultatdisposition. 
Att balansera i ny räkning -27 460 182 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Frågan om ansvarsfrihet är obligatorisk. 
Föreningens revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för Jonas Lindgren för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Tomas Nyman för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Renata Kovacevic för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Nils-Erik Nilsson för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Barbro Follrud för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Charlotte Jeppsson för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Gertrud Johnsson för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för Mats Hansson för 
räkenskapsåret 2019/2020.

Nr Punkter på dagordningen JA  
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

NEJ 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

Avstår



    

 
   
   

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och 
suppleanter 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 
3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleanter, 
varav Riksbyggen utser 1 ledamot och 1 suppleant. 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 
ledamöter (inklusive Riksbyggens ledamot). 

Bifall till valberedningens förslag om att styrelsen 
ska bestå av 7 ledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 3 
suppleanter (inklusive Riksbyggens suppleant). 

Bifall till valberedningens förslag om att styrelsen 
ska bestå av 3 suppleanter.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och 
suppleanter, revisorer och valberedning 

Valberedningen föreslår att styrelseledamöter och 
suppleanter ska erhålla arvode enligt följande:  
  
Två inkomstbasebelopp att fördela inom styrelsen 
samt 200 kr per timme i rörlig ersättning för utfört 
arbete under verksamhetsåret.  
(Oförändrat jämfört med förra året) 

Bifall till valberedningens förslag om arvode till 
styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att revisorn och 
revisorssuppleanten ska erhålla arvode enligt 
följande: 

Ordinarie föreningsrevisor 2000 kr 
Revisorssuppleant 1000 kr 
(Oförändrat jämfört med förra året) 

Bifall till valberedningens förslag om arvode till 
revisor och revisorssuppleant. 

Styrelsen föreslår att valberedningen ska erhålla 
arvode enligt följande: 

Per person 2000 kr 
(Höjning jämfört med förra året) 

Bifall till styrelsens förslag om arvode till 
valberedningen.

Nr Punkter på dagordningen JA  
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

NEJ 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

Avstår



    

 
   
   

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande 
samt i förekommande fall val av 
styrelseordförande 

Valberedningen föreslår att styrelsen konstituerar sig 
själv, dvs. att styrelsen utser en ordförande inom sig.  

Bifall till valberedningens förslag om att styrelsen 
ska konstituera sig själv.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Jonas Lindgren väljs till 
ledamot för en tid om 2 år. (Omval)

Valberedningen föreslår att Renata Kovacevic väljs 
till ledamot för en tid om 2 år. (Omval)

Valberedningen föreslår att Mats Hansson väljs till 
ledamot för en tid om 2 år. (Nyval)

Valberedningen föreslår att Tomas Nyman väljs till 
ledamot för en tid om 1 år. (Fyllnadsval)

Valberedningen föreslår att Anneli Hansson 
Shoszarzek väljs till suppleant för en tid om 2 år. 
(Nyval)

Utöver valberedningens förslag är Nenad Oparnica 
nominerad till suppleant för en tid om 2 år.

Utöver valberedningens förslag är Stefan Arntag 
nominerad till suppleant för en tid om 2 år.

OBS! Du får kryssa ”Ja” för max 4 personer som 
styrelseledamot och ”Ja” för max 1 person som 
suppleant. Kryssar du i ”Ja” för fler personer än så 
kommer din röst gällande samtliga personval till 
styrelsen att ogiltigförklaras.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad/godkänd revisor 
Valberedningen föreslår Ernst & Young AB som 
auktoriserad revisor. (Omval)

Föreningsrevisor 
Valberedningen föreslår Ulf Wanås som ordinarie 
föreningsrevisor. (Omval)

Revisorssuppleant  
Valberedningen föreslår Bodil Junander som 
revisorssuppleant. (Nyval)

Nr Punkter på dagordningen JA  
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

NEJ 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

Avstår



    

 
   
   

Du har också möjlighet att rösta för att ett eller flera av ärendena j-s i dagordningen ovan bordläggs 
och behandlas vid ett senare tillfälle. Om ett ärende bordläggs bestämmer styrelsen tidpunkten för 
den fortsatta stämman. Gäller frågan fastställandet av resultat- och balansräkningen, beslut om 
resultatdisposition eller ansvarsfrihet måste föreningen emellertid hålla fortsatt stämma inom 4-8 
veckor efter ordinarie stämma. Vid det fortsatta tillfället är poströstning eller elektronisk uppkoppling 
ej tillåten. Med tanke på det rådande hälsoläget och för att minska smittspridning ber vi er därför att 
inte utnyttja denna lagstadgade möjlighet, åtminstone inte när det gäller de ärenden som måste 
hållas inom viss tid. Har du frågor om bordläggning, kontakta styrelsen. 

 
Ange här om du vill att en eller flera punkter ska bordläggas, och i så fall vilka:  

--------------------------------------------------------------------------- 

OBS! Om du röstar för a/ e/ ärende ska bordläggas ska du inte kryssa i Ja/Nej/Avstår vid den 
punkten i röstningsformuläret. (Om du har kryssat i Ja/Nej/Avstår samEdigt som du har röstat för 
bordläggning i en fråga kommer din röst a/ räknas som en röst för a/ bordlägga ärendet.) 

r) Val av valberedning 
Enligt föreningens stadgar ska stämman utse minst 
två ledamöter till valberedningen.

Styrelsen föreslår Paul Andersson som ledamot i 
valberedningen. (Omval)

Styrelsen föreslår Margith Mortensen som ledamot i 
valberedningen. (Omval)

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 
samt av medlemmar anmälda ärenden 
(motioner) som angetts i kallelsen 

Inga ärenden angivna i kallelsen. Inkomna motioner 
kommer att behandlas på en extra stämma.

t) Stämmans avslutande

Nr Punkter på dagordningen JA  
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

NEJ 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag

Avstår



    

 
   
   
Bostadsrättshavare  

*Din lägenhets objektsnummer (ett nummer mellan 1-366) hittar du på dörrkarmen till din 
lägenhetsdörr eller på anslagstavlan i din trappa. OBS! Ej fyrsiffrigt nummer, typ 1001, 1102 osv. 
För mer information, se vår hemsida www.rödahöja.se/mitt-boende/lagenhetsnummer. 

Jag avger härmed poströst enligt ikryssat formulär. Jag är medveten om att avlämnad poströst inte 
kan återtas. 

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) 

Inlämnas senast fredagen den 20 november!

Namn:

Adress:

Lägenhetens 
objektsnummer* 
(1-366):

[Förnamn Efternamn] [Ort], [Datum] 
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