
 

Stämma i Bostadsrättsföreningen Strandhusen i Lomma 24 maj 

2021, kl. 18:30. 

 

Lägenhetsnummer ______avger härmed sin röst. 

Medlem/medlemmar _____________________________________________________________ 

Namnförtydligande _______________________________________________________________ 

Ifyllt formulär för poströstning lämnas senast 23 maj till Styrelsens brevlåda Sjögräsgatan 8 alternativt 

skickas till: 

BRF Strandhusen 

Sjögräsgatan 8 

234 33 Lomma 

   

Ärende Kryssa i Ja, Nej eller Bordlägg. 
Inget kryss innebär att du avstår 
från att rösta. 

1. Öppnande 
Inget beslut fattas av stämman. 

 

2. Godkännande av dagordning 
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen? 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

3. Val av ordförande för stämman 
Beslutar stämman att välja Conny Andersson till stämmoordförande? 

Ja Nej Bordlägg  

 
 

   

 

4. Val av sekreterare samt av en person att jämte stämmans ordförande 
justera protokollet tillika rösträknare 
Beslutar stämman att välja Bo Källmark till sekreterare samt och Christer 
Henriksson till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare? 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

5. Fastställande av röstlängd  
Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som röstlängd, 
inklusive poströster och fullmakter? 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna  
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar? 
 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Inget beslut fattas av stämman. 
 

 

8. Föredragning av revisorns berättelse  
Inget beslut fattas av stämman. 
 

 

  



 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med 
styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-
08-31? 

Ja Nej Bordlägg 

 

 

  

 

10. Beslut om resultatdisposition av årets resultat 
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i 
årsredovisningen? 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 
Beslutar stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31? 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

Oförändrat styrelsearvode om 3 prisbasbelopp vilket är 142 800 kr per år. 

Arvodet fördelas av styrelsen själv. 

Ersättning för extra ordinära insatser till ett ½ prisbasbelopp vilket är  

23 800 kr. 

Samt att internrevisorn arvode skall vara oförändrat till 1000 kr. 

Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden? 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

13. Beslut om övriga arvoden 
Beslutar stämman att arvode till husvärdarna ska vara oförändrat 6 000 kr 

(3 st husvärdar x 2 000 kr). 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag nedan? 
Valberedningens förslag: 
Omval av ordinarie styrelseledamot på 2 år: Christer Henriksson 
Omval av ordinarie styrelseledamot på 2 år: Paul Jönsson 
Fyllnadsval av ordinarie styrelseledamot på 1 år:  Conny Andersson  
Omval av suppleant på 2 år: Eva Jonsson 
Fyllnadsval av suppleant på 1 år: Monica Persson  
 
Om nej, fyll i andra förslag: 
 
Ordinarie styrelseledamot: _____________________________________ 
 
Suppleanter: ________________________________________________ 
 
 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

  



 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant   
Följande personer är föreslagna att väljas som revisorer och 
revisorssuppleanter: 
 
Valberedningens förslag: 
Nyval av internrevisor: Jan Roos 

Omval av revisorssuppleant: Eva Holst 

Omval av KPMG som auktoriserad revisor  

Beslutar stämman att välja dessa revisorer? 

 
Om nej, fyll i andra förslag: 
 
Revisor: ____________________________________________________ 
 
Suppleanter: ________________________________________________ 
 
 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

  



 

  



 

 

 
16. Val av valberedning och övriga funktionärer 
Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen: 
Omval: Nina Källmark 
Nyval: Vivi-Ann Walemo 
Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen? 
 
Om nej, fyll i andra förslag: ____________________________________ 
 

 

Ja Nej Bordlägg 

 
 

  

 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 
anmält ärende 
 
Inga inkomna motioner 
 

 

18. Avslut 
Inget beslut fattas av stämman. 
 

 

 


