Stämma i Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 2, 2020-08-19 kl 18.30
Lägenhetsnummer ___/_____ Portnummer __________ avger härmed sin röst.

Medlem/medlemmar _____________________________________________________________

Namnförtydligande _______________________________________________________________
Ärende

Kryssa i ett alternativ. Inget kryss
innebär att du avstår från att
rösta.

1. Öppnande
Inget beslut fattas av stämman.
2. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Göran Wängelin till
stämmoordförande?

Ja

Nej

4. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?

Ja

Nej

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutar stämman att välja Åsa Bäärhielm och Viveca Solberg
(reserver: Ulf Sundberg och Elisabeth Fristam) till att justera
dagens protokoll och även vara rösträknare?

Ja

Nej

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens
stadgar?

Ja

Nej

7. Fastställande av röstlängd
Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av
samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?

Ja

Nej

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler protokollförare.
Inget beslut fattas av stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Inget beslut fattas av stämman.
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9. Föredragning av revisorns berättelse
Inget beslut fattas av stämman.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2019?

Ja

Nej

Bordlägg

11. Beslut om resultatdisposition
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition i årsredovisningen?

Ja

Nej

Bordlägg

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019?

Ja

Nej

Bordlägg

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
Förslag: Samma arvoden som tidigare år.
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

Ja

Nej

Bordlägg

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Förslag: Samma styrelse som tidigare år.
Beslutar stämman att välja följande ledamöter och
suppleanter?
Ledamöter: Göran Wängelin, Lars Norén, Annika Puide,
Igors Scavlevs, Johannes Hjorth.

Ja

Nej

Bordlägg

Ja

Nej

Bordlägg

Om nej, fyll i andra förslag:
____________________________________________________
____________________________________________________
Suppleanter: Laila Gräslund, Carl Svedros
___________________________________________________
____________________________________________________
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Förslag: Samma revisor som föregående år:
Revisor Tomas Randér, ordinarie och extern. Retora Revision &
Rådgivning AB.
Beslutar stämman att välja denna person som revisor?
Om nej, fyll i andra förslag:
Revisor:
____________________________________________________

Suppleanter:
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____________________________________________________

Ja

Nej

Bordlägg

17 a Proposition från styrelsen
Styrelsen föreslår i enlighet med bilaga nr 1 att stämman
beslutar att installera övervakningskameror i miljörummet.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

17 b Motion om P-platser för MC.
Motionären föreslår att stämman beslutar att föreningen
skapar fler platser i garage för MC alternativt utanför vid
cykelställ med fast förankring i marken. ( Tryckt i årsredogörelsen.)
Styrelsen yrkar avslag för fler platser i garaget pga
utrymmesbrist, men föreslår att man utreder var fasta
förankringar i marken utomhus kan byggas.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

17 c Motion
Motionären föreslår att stämman beslutar att låta installera 2
st laddningsstationer för elbilar. (Tryckt i årsredogörelsen.)
Styrelsen har redan diskuterat möjligheterna att installera
laddstationer med andra föreningar på Eskadervägen.
Elförsörjningen är f.n inte tillräcklig. Styrelsen föreslår att
frågan utreds vidare i fortsatt samråd med övriga föreningar.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

17 d Motion om laddstationer för elbilar.
Motionären föreslår att stämman beslutat att installera
laddstationer för elbilar. (Tryckt i årsredogörelsen.)
Se styrelsens förslag till svar på motion 18c, ovan .
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Bordlägg

16. Val av valberedning
Förslag: Styrelsen förbereder valberedning under år 2020/2021
Beslutar stämman att överlåta valberedningen till styrelsen?
Om nej, fyll i andra förslag:
Valberedning:
____________________________________________________
____________________________________________________
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17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende

18. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman.

