
Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening  
Information genomförande föreningsstämma 2021, som sker via 
poströstning  
 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en 
tillfällig lag införts som medger att styrelse kan besluta att medlemmarna i 
ekonomisk förening kan poströsta inför föreningsstämma som då genomförs utan 
deltagande av medlemmar.   
 
Ett gemensamt stämmomöte genomförs med styrelserepresentanter samt våra två 
föreningsrevisorer för räkning och kontroll av inkomna poströster och justering av 
stämmoprotokollet.  
 
Din poströst ska vara styrelsen senast tillhanda: onsdagen den 28 april 2021  
 
Stämmomöte genomförs:  lördagen den 1 maj 2021  
 
Adress för att lämna direkt i brevlåda (givetvis kan du posta hit också):  
Thomas Karlsson 
Ekängsvägen 5  
139 53 Värmdö  
 
Adress när du skickar med brevpost:    
VEFF 
c/o Lisa Löpare   
Lugnets Allé 7  
120 65 Stockholm  
 
Skicka in digitalt:  

1. Scanna eller fotografera din ifyllda och signerade blankett 

2. Maila till fastighetevlinge@gmail.com  (Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening) 

3. Säkerställ att du får bekräftelse, dvs. ett svar på ditt skickade mail  

 

För rösträtt gäller att varje fastighet har en (1) röst. Med anledning av att stämman 
sker genom poströstning utgår fullmaktsförfarandet.  
 
 
 
Värmdö i mars 2021 
Thomas Karlsson, ordförande Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 
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Poströst till föreningsstämma i Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening 
 
Instruktion:   Kryssa i Ja- eller Nej-rutan för varje rad utom de skuggade. 
Om Nej:   Beskriv alternativt förslag på separat papper. 
 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
 
Inkommen röst prickas av mot röstlängden (närvaroförteckning), därför ska blankett skrivas under 
enligt nedan.  
 
Skickar du via epost till fastighetevlinge@gmail.com ska den signerade blanketten scannas eller 
fotograferas av samt bifogas.   
 
Poströsten ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 28 april, se följebrev med instruktioner.  
 
 
Fastighetsbeteckning:  

 

 
 
Underskrift:  

 

 
 
Namnförtydligande: 

 

 
 
 

Dagordning Förslag Ja Nej 

1. Stämman öppnas*    

2. Val av 
stämmoordförande* 

Styrelsen har beslutat att utse Daniel Rudberg att 
leda mötet för räknande av poströsterna.  

  

3. Val av sekreterare* Styrelsen har utsett Lisa Löpare att föra protokoll 
vid rösträkningen.  

  

4. Val av 2 justeringsmän 
tillika rösträknare 
(närvaroförteckning)* 

Styrelsen föreslår Lars-Göran Emanuelsson och 
Sabina Gunnestad till justeringsmän och 
rösträkningar (2 av våra föreningsrevisorer).  

  

5. Fråga om förenings-
stämman blivit utlyst i 
behörig ordning*  

Information och kallelse till stämma genom 
poströstning samt stämmohandlingar har skickats 
ut vecka 13 2021. 

  

6. Fastställande av 
dagordningen* 

Dagordning enligt stadgarna.    

7. Behandling av styrelsens 
verksamhetsberättelse 
2020 

Se Verksamhetsberättelse (Bilaga 2 sid 2). 
 
Godkänner stämman Verksamhetsberättelsen? 

  

8. Beslut om fastställande 
av resultat- och 
balansräkning samt 
beslut om hur resultatet 
enligt den fastställda 
balansräkningen ska 
disponeras. 

Se årsredovisning (Bilaga 2 sid 5-7). 
 
Kan stämman fastställa resultat- och balansräkning, 
och godkänna förslaget till hur resultatet ska 
disponeras? 
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Dagordning Förslag Ja Nej 

9. Behandling av 
revisionsberättelse samt 
beslut om ansvarsfrihet 
för styrelsen 

Se revisionsberättelse (Bilaga 3). 
 
Kan stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret enligt revisorernas förslag? 

  

10. Framställning från 
styrelsen och/eller 
behandling av motioner. 

Punkten utgår då ingen motion har inkommit till 
styrelsen per den 31 januari 2021.  

  

11. Styrelsens förslag till 
utgifts- och inkomststat 
(budget 2021)  

Se utgifts och inkomststat (Bilaga 4). 
 
Godkänner stämman styrelsen förslag till utgifts- 
och inkomststat med beskriven justering?  

  

12. Fastställande av 
debiteringslängd, 
uttaxerat belopp och 
senast förfallodag av 
vägavgift. 

Årsavgiften föreslås oförändrad till 450 kr.  
För de som ännu inte betalt föreslås senaste 
förfallodag utsträckas till den 31 maj pga. 
uppskjuten stämma. 
 
Godkänner stämman förslaget till årsavgift för 
Fastighetsägarföreningen?  

  

13. Beslut om arvoden till 
styrelseledamöter, 
revisorer och 
revisorssuppleant 

Oförändrat arvode föreslås för styrelsen  
(26 000 exkl. sociala avgifter). 
Extern revisor är budgeterad till 12 500 kr.  
 
Godkänner stämman förslaget till arvoden för 
styrelsen och revisorer? 

  

14. Val av ledamöter och 
suppleanter 

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar: 
Ordinarie 
Thomas Karlsson, omval 2 år  
Fredrik Sjöstedt, omval 2 år  
 
Följande ledamöter är sedan tidigare valda t.om. 
stämma 2022:  
Ordinarie 
Daniel Rudberg 
Lisa Löpare  
Suppleanter 
Peter Ahlm  
Rickard Magnusson 
 
Godkänner stämman valberedningens förslag till 
styrelseledamöter? 

  

Val av ordförande Valberedningen föreslår Thomas Karlsson, nyval 1 
år t.om. stämma 2022. 
 
Godkänner stämman valberedningens förslag till 
ordförande i styrelsen? 

  



Dagordning Förslag Ja Nej 

Val av revisor(er) och 
revisorssuppleant 

Valberedningens förslag till revisorer, 1 år:  
Lena Normann (HQV-revisionsbyrå) 
 
Medlemsrevisorer: 
Lars-Göran Emanuelsson (ordinarie) 
Sabina Gunnestadt (suppleant) 
 
Godkänner stämman valberedningens förslag till 
revisorer? 

  

15. Val av valberedning Förslag:  
Lennart Thunell, omval 1 år 
Robert Eriksson, omval 1 år (sammankallande). 
 
Godkänner stämman detta förslag till valberedning? 

  

16. Styrelsens förslag på 
sommaraktiviteter* 

Styrelsen planerar för midsommarfirande och 
simskola, dessa aktiviteter utförs efter gällande 
restriktioner och förutsättningar för Covid19.    

  

17. Meddelande om tid och 
plats för 
protokolljustering* 

Protokollet justeras direkt efter mötet.   

18. Meddelande av plats där 
stämmoprotokollet finns 
tillgängligt* 

Protokollet läggs upp på föreningens hemsida 
senast en vecka efter genomförd 
stämma/rösträkning.  

  

19. Föreningsstämman 
avslutas* 

   

 
 


