
 

OMBUD OCH FULLMAKT 
43§ Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo till medlem eller 
närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud.  
Ombud kan i år företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. 
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
 

FULLMAKT 
Ombudet företräder medlemmen vid föreningsstämman den 23/6 2020,  
det vill säga för medlemmens talan och utövar rösträtt 

 

Ombudets namn (skriv tydligt)  _______________________________________  

Ort och datum  _________________________________  

Medlemmens namnteckning  _________________________________  

Medlemmens namnförtydligande  _________________________________  

Förening  Brf Doktor Lindh 

Lägenhetsnummer  _________________________________  

 

  



FÖRENINGSSTÄMMA, 23 juni 2020, kl 19.00, Gemensamhetslokalen Hus 3 
 

Stöd för ombud som företräder annan medlem  
Om dessa punkter på dagordningen fattas beslut på stämman 

1. �Ja �nej Godkännande av dagordningen.  

2. �Ja �nej Val av stämmoordförande. Förslaget kommer att vara en 
representant från Revisorsringen, i första hand Anja Lundberg  

3. �Ja �nej Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
Förslaget kommer att vara en representant från BRF styrelsen, 
i första hand Per-Åke Jansson  

4. �Ja �nej Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Justeringspersoner utses bland de närvarande på mötet 

5. �Ja �nej Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  

6. �Ja �nej Fastställande av röstlängd.  

7. �Ja �nej Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  
Det som står på sid 7–8 i årsredovisningen.  

8. �Ja �nej Beslut om resultatdisposition.  
Det som står på sid 5 i årsredovisningen.  

9. �Ja �nej Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

10. �Ja �nej Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 
nästkommande verksamhetsår.  
Arvode för styrelsen var 2019 var 6 inkomstbasbelopp plus 
sociala avgifter 
Arvode för revisorerna var 2019, 3000:-  

11. �Ja �nej Val av styrelseledamöter & suppleanter. Se valberedningens förslag 

12. �Ja �nej Val av revisorer & revisorssuppleant. Se valberedningens förslag  

13. �Ja �nej Val av valberedning. Förslag: Omval av sittande valberedning  
 

14. Motioner till Bostadsrättsföreningens årsstämma som inkommit 
Motion 1: ang. Omvandla P-platser till cykelförråd 

�Bifall � Avslag � Frågan är besvarad 
Motion 2: ang. Hälsa hos björkar vid entré till hus 1 

�Bifall � Avslag � Frågan är besvarad 
Motion 3: ang. Lekstuga förvaringsskjul vid lekplats 

�Bifall � Avslag � Frågan är besvarad 
Motion 4: ang. Elbilsladdare för garaget 

�Bifall � Avslag � Frågan är besvarad 


