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Stämman 2021 och information om pandemin 
Eftersom pandemin fortfarande pågår har regeringen i december 2020 
beslutat att lagen ska gälla till den 31 december 2021. 

Med tanke på pandemin och att regeringen beslutat att den tillfälliga lagen som 
beslutades våren 2020 ska gälla även för 2021. Har styrelsen beslutat att stämman 
2021 även i år hålls utomhus.   
Föreningen kommer till stämman hyra tält, stolar och ljudanläggning. 

– Föreningen kommer hålla en sluten stämma vilket innebär att inte utomstående som
inte är medlemmar i brf. Ribbyberg eller är ombud via fullmakt får närvara.

Medlemmar ombeds att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
Alla som inte kan eller bör delta vid mötet kan utnyttja sin möjlighet att lämna en 
fullmakt till ombud. Styrelsen har beslutat att utöka antalet fullmakter att företräda 
andra medlemmar till tre per hushåll. 
• Om du tillhör någon riskgrupp bör du inte delta på stämman personligen, utan

genom ombud med fullmakt.
• Av hänsyn till övriga medlemmar ber vi dig att inte delta personligen på stämman

om du har 1 vecka innan stämmanträffat någon som fått diagnosen Covid-19, har
förkylningssymptom eller känner dig dålig, utan att delta genom ombud med
fullmakt.

• Vi försöker hålla mötet så kort som möjligt,

Under stämman kommer ordförande snabbt gå igenom noterna i årsredovisningen 
och endast föranmälda frågor om årsredovisningen kommer besvaras. Detta för att 
försöka korta ner tiden för en stämma. 

Föranmälda frågor kan skickas till solhemsvagen1@gmail.com, lägga en lapp i 
postfacket, Solhemsvägen 7 eller lägga en lapp i brevinkastet bredvid 
föreningslokalens ytterdörr, bv, Solhemsvägen 7, senast söndagen  
den 30 maj, 2021. 

Valberedningens förslag kommer presenteras som vanligt innan röstning.  
Har ni frågor, önskemål eller nomineringar går det bra att kontakta valberedningen på:  
valribby@outlook.com 

Gösta Nilsson 070-757 49 25 
Åsa Hammarström 070-648 13 84 
Linda Larsson 070-627 62 79 

För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet. 
Kommer det nya rekommendationer från myndigheterna kan styrelsen ompröva beslutet. 

Styrelsen hoppas att medlemmarna har förståelse för rådande omständigheter och om 
upplägget för stämman 2021. 

Tack på förhand 
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Att bo i bostadsrätt 
– vad innebär det?

• Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet
du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt
köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast
en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans dina grannar
är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också
lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna,
de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Ni äger husen
tillsammans och har därmed enligt bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad
nyttjanderätt” till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften
(månadsavgiften multiplicerat med 12) täcker föreningens lån, driftkostnader
(sophämtning, snöröjning m.m.) och fondavsättningar för t.ex. reparationer
och underhåll.

• Det är du och dina grannar som bestämmer hur bostadsrättsföreningens
ekonomi och underhåll ska skötas. Det är också ni som bestämmer över era
gemensamma utrymmen. Ni kan lämna in motioner till föreningsstämman på
förslag och idéer som ni vill ska genomföras i föreningen eller i fastigheterna.
Varje år väljer ni En styrelse som utses av röstberättigade medlemmar.
Styrelsen har sedan att driva föreningens arbete och de ansvarar för dess
förvaltning. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att
styrelsen och bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också
fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig
förutsättning för levande boendedemokrati.
På föreningsstämman får ni också tillfälle att granska bostadsrättsföreningens
verksamhet under det gångna året.

• Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som
bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad
bostadsrättsföreningen ska svara för. I princip svarar du normalt sett för allt
underhåll i lägenheten utom värmeelement och värmeledningar.
I en hyresfastighet är det däremot fastighetsägaren som ansvarar för allt
underhåll i lägenheterna. Varje månad betalar du en avgift till
bostadsrättsföreningen. Den som bor i hyresrätt betalar istället hyra för sin
bostad.
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Förtydligande angående vem som har rösträtt 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud,  
om ombudet är medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, 
föräldrar, syskon, barn eller om ombudet är medlem i föreningen. Medlem 
får på stämman medföra högst ett biträde. 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. 
Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans 
endast en röst. 
Äger medlem flera lägenheter, har denne endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 
föreningen. 

Om medlem skall företrädas av ombud, skall ombudet ha en skriftlig och 
daterad fullmakt (bifogas kallelsen). 
Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. 
Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämman, kan rösta för sig 
själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. 
Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en 
medlem 
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Org Nr: 712400-2150 

Kallelse 
Medlemmar i HSB brf Ribbyberg nr 2407, 

Västerhaninge kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma 2021 

Datum: Lördagen den 5 juni 
Tid: kl. 13.00 

Plats: Linbanan, Solhemsvägen 11, Västerhaninge 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Ribbyberg 

i Västerhaninge 
Org.nr: 712400-2150 

Får härmed avge årsredovisning för föreningens 
Verksamhet under räkenskapsåret 

2020-01-01 - 2020-12-31 

brf. Ribbyberg Solhemsvägen 7, nb 137 40 Västerhaninge 
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Förslag till dagordning

1. Öppnande av föreningsstämma
2. Val av ordförande till stämman
3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare
4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
5. Godkännande av röstlängd
6. Fastställande av dagordningen
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera

protokollet och tillika vara rösträknare
8. Fråga om kallelse behörigt skett
9. Styrelsens årsredovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda

balansräkningen
14. Fråga om arvoden för styrelsen och revisorerna
15. Fråga om övriga arvoden (Solhemsansvarig, valberedning)
16. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av revisor och suppleant
19. Val av valberedning
20. Val av ombud fullmäktige med suppleanter och övriga

representanter i HSB
21. Inkomna motioner

a) Föreningslokalen Solhem
b) Pallkragar och jordlotter på föreningens mark
c) Valberedningens presentation av kandidater vid kallelsen till

årsstämman
d) Parkeringsmöjligheter för boende i vår förening
e) Utökande av antal p-platser
f) Stämman besluta om Solhemsansvarige

22. Stämman avslutas

Styrelsen brf. Ribbyberg 7
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INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING 

I HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING RIBBYBERG 

1. ATT VÄLJA VALBEREDNING
Valberedningen ska representera föreningens medlemmar och består av 2-3 ledamöter och 
deras mandattid är ett år. Om en ledamot lämnar sitt uppdrag innan det är genomfört hålls en 
extra stämma för fyllnadsval av ny ledamot om antalet ledamöter i valberedningen understiger 
två. Föreningen bör vara försiktig med att välja medlemmar som har närstående som är 
styrelseledamöter eller har andra förtroendeuppdrag i föreningen. 

2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER
Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. 
Syftet är att skapa ett bra underlag för föreningsstämmans behandling och beslut. 
Valberedningen ska informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till 
styrelse, revisorer och valberedning. 

Valberedningen kan meddela en sista nomineringsdag för att valberedningen ska hinna 
behandla inkomna nomineringar. 

Valberedningen ska prata med styrelsen, både som grupp och med varje ledamot personligen 
för att få en uppfattning om hur styrelsearbetet har fungerat, om antalet ledamöter är passande 
och om det saknas någon kompetens. Valberedningen ska ta reda på om styrelseledamöterna 
och revisorerna ställer upp för omval eller inte. Valberedningen ska kontrollera att föreslagna 
personer åtar sig uppdraget, är införstådda med vad uppdraget innebär samt uppfyller 
villkoren för valbarhet (medlemskap, inte i konkurs mm.).  

Valberedningen ska ha möte så ofta som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. För att 
beslut ska kunna fattas på möte måste minst två ledamöter deltaga på mötet. 

3. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen ska lämna förslag på styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer. 
Valberedningen ska lämna förslag på arvode för styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer 
m.fl. Det är styrelsen som förbereder stämmans beslut angående arvoden till valberedningen.

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt 
arbete med att ta fram förslaget. 

4. SEKRETESS
Mot bakgrund av den information som styrelseledamöter, revisorer eller medlemmarna kan 
behöva ge till valberedningen ska den information som valberedningen får behandlas som 
konfidentiell och inte spridas.   
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MOTION FRÅN STYRELSEN –  
Behålla föreningslokalen ”Solhem” 

Enligt stämmobeslut 2017-03-07 beslutade stämman att vi skulle 
bygga fristående tvättstugehus med föreningslokal och i samband 
med bygget ska föreningslokalen säljas. 

I yrkandet står det: 
Styrelsen föreslår att stämman beviljar förslaget om fristående 
tvättstugehus med en ny föreningslokal, samt att vi då säljer den lägenhet 
där föreningslokalen ligger idag. 
Stämman beslutade i majoritet enligt förslaget. 

Nu vill styrelsen att stämman upphäver beslutet att sälja föreningslokalen 
av två anledningar. Det första är att HSB ekonomer rekommenderar att 
lokalen finns kvar för föreningen för framtida inkomster. Det andra är att 
om stämman upphäver beslutet kommer styrelsen flytta upp sitt 
styrelserum från källaren till lokalen. Fördelen är att det finns galler på 
fönster för skyddande av föreningens dokument.  

Rummet i källaren vill styrelsen göra till ett rent arkivrum av 
föreningsdokument då föreningen har skyldighet spara dokument som rör 
föreningen. Det har blivit en del papper på 50 år och fler kommer det bli 
framöver. 

1. Styrelsens yrkar att stämman bifalla motionen att
föreningslokalen ska vara kvar i föreningens ägor och att
styrelsen flyttar in och använder lokalen som sitt arbets- 
och styrelserum för sitt arbete.

2. Styrelsen yrkar också på att rummet i källaren av hus 17
förvandlas och används som föreningens arkivrum.

Tack - Styrelsen för brf. Ribbyberg 

a)

27



Motion Västerhaninge 2021-02-15 

Motion gällande pallkragar och jordlotter på föreningens mark. 
Många boende i föreningen känner knappt sina grannar och även finns en 
önskan hos fler att kunna få plantera sköta om en plantering likt en jordlott. 

Ingen större utförlig undersökning finns som underlag per dags dato men tänker 
det kan åligga styrelsen att genomföra eller även kanske motionsinlämnaren åtar 
sig att ordna underlag till årsmötesdagen. Tanken bakom förslaget är att öka 
grannsämjan och erbjuda alla men främst få ner de som bor en eller två trappor 
upp i husen att få möjlighet till att så blomster, örter och grönsaker på utvalda 
markplättar på föreningens mark 

Mitt förslag: Att stämman beslutar att föreningen tar fram lämpliga platser för 
små jordlotter. 

Urban Axmark 

Styrelsens svar på motionen: 
Om motionslämnaren vill förbereda underlag till stämman om lösning, var, 
storlek, arrendekostnaden och hur dessa skulle hanteras står det fritt att 
presentera detta när motionen kommer upp i dagordningen. 

Styrelsen ser ett hinder i motionen om var dessa ”lotter” skulle ligga. 
Styrelsen anser att föreningen inte ska ta bort gräsmattor för att skapa 
kolonilotter, inte heller tror styrelsen att någon boende vill ha dessa utanför 
sina balkonger. Styrelsen ställer sig frågande om hur blir det om boende 
flyttar och säger upp sin kolonilott, vem ska bekosta hanteringen och 
driften av skötseln eller ev. återställande? 

Styrelsen vet att det idag finns kolonilotter vid brf. Ängen, vid 
Blåkullavägen och vid bakvägen/gången från Mormonkyrkan till Jordbro 
som styrelsen föreslår att boende kan anmäla intresse för att få sköta en 
kolonilott. 

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen. 

b)
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Motion Västerhaninge 2021-02-15 

Motion gällande valberedningens presentation av kandidater till 

ledamöter för styrelsesammansättning. 

Valberedningen som har uppgiften att presentera kandidater till 
styrelsesammansättning har väntat till årsstämman för att presentera sina 
förslag. Inte sällan har man som medlem saknat kännedom om kandidaten som 

presenterats och ibland då kandidaterna inte heller är närvarande ens på 
årsstämman har medlemmar haft möjligheten att se kandidaten. För att ge 
medlemmar ökad transparens och kännedom om tänkta kandidater bör därför 
kandidaterna aviseras i god tid före stämman. Gärna med bild och en kort 

motivation. 

Mitt förslag: Att stämman beslutar att valberedningen presenterar sina 
kandidater till styrelsesammansättning i samband med att kallelsen till 

årsstämman delas ut till medlemmarna. 

Urban Axmark 

Styrelsens svar på motionen: 
Att sitta i en valberedning är inte ett lätt uppdrag då boende inte alltid 
själva anmäler intresse för att arbeta i föreningens styrelse. En 
valberedning har inte alltid klart med alla kandidater till senast 3 veckor 
innan stämmodatum för att presentera inför tryckning. Det kan också vara 
så att någon som visat intresse och sagt ja till uppdraget avsäger sig sin 
plats p.g.a. olika anledningar under de veckan/veckorna innan 
stämmodatum som gör att valberedningen behöver tänka om i sina förslag 
eller behöver värva en ny kandidat. Det finns också nyinflyttade som 
anmäler intresse bara någon vecka innan stämman.  

Styrelsen tycker i dagsläget att sittande valberedning gör ett fantastiskt 
arbete och arbetar aktivt för att hitta ledamöter till föreningens styrelse. 
Idag intervjuar valberedningen alla i styrelsen och föreningens valda 
revisorer och intervjuar kandidaterna innan deras val av kandidater till 
förslag är klart.  

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen med att varje 
valberedning får göra en egen bedömning från år till år ifall de vill 
gå ut med kandidaterna i årsredovisningen. 

c)
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Motion Västerhaninge 2021-02-15 

Motion gällande parkeringsmöjligheter för boende i vår förening. 

Då parkeringsmöjligheter är begränsade till färre antal platser än vi har hushåll i 

förningen är det en bristvara. Då det tidvis är närmast omöjligt att få en plats för 

sitt fordon bör föreningen fördela platstillgången efter hur hushållen har 

möjlighet till fordonsflotta. 

En person kan förvisso äga obegränsat antal bilar men för att i första hand 

tillgodose att så många hushåll som möjligt ges möjlighet till att parkera fordon 

efter ett basbehov rekommenderas att föreningen begränsar möjligheten efter 

hushållets antal körkort. T ex har en del medlemmar har både en privat bil och 

firmabil parkerad hos föreningen och några medlemmar har både garage och 

parkeringsplats men endast ett körkort med endast ett fordon. 

D v s föreningens tillgång är inte maximalt allokerad för alla sina medlemmar. 

Föreningen bör eftersträva att skapa en mer rättvis fördelning för sina 

medlemmar och först prioritera att basbehovet fylls för att sedan kunna tilldela 

ett eventuellt överskott vidare till de medlemmar med extrabehov. 

Mitt förslag: Att stämman beslutar att tilldelning av parkeringsmöjlighet av 

parkeringsplats samt garage tilldelas enlig prioriterade principen antal körkort 

per hushåll. Vidare fylls eventuella överskottsplatser på med avtal för att vid 

brist kunna omprövas enligt beslutad prioriteringsprincip. 

Urban Axmark 

Styrelsens svar på motionen: 
Styrelsens förstår motionsställarens tanke och förslag till att föreningen ska 
ha tydliga regler på hur många parkeringsobjekt varje hushåll ska kunna 
hyra. Styrelsen tror inte på lösningen att antal p-platser per hushåll ska 
baseras på antal körkort i hushållet. Styrelsen tror mer på lika värdes 
principen och att stämman fattar beslut om hur många parkeringsobjekt 
varje lägenhet har rätt att hyra. Efter inventering av uthyrningar per 
lägenhet har styrelsen nu upptäckt att det finns hushåll som har upp till 3 
st. parkeringsobjekt vilket inte styrelsen tycker är rättvist då föreningen idag 
har ca 300 st. parkeringsobjekt för 335 st. lägenheter. 

Styrelsen yrkar på att stämman delvis bifaller motionen med 
begränsningar om hur många parkeringsobjekt varje hushåll får hyra. 
Men styrelsen anser att det ska vara lika för alla så styrelsen föreslår 
att varje hushåll bara ska kunna hyra upp till 2 st. parkeringsobjekt 
och i de fall där det finns hushåll som hyr 3 st. parkeringsobjekt får 
styrelsen uppdraget att beställa av HSB att informera boende att de 
måste lämna tillbaka ett objekt. 

d)
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Motion Västerhaninge 2021-02-15 

Motion för utökande antal p-platser. 

Då parkeringsmöjligheter är begränsade till färre antal platser än vi har hushåll i 
förningen är det en bristvara. Då det tidvis är närmast omöjligt att få en plats för 
sitt fordon bör föreningen utöka sitt antal parkeringsplatser vilket kan göras om 
vi gör om de matt piskplatser intill varje garagelänga. Det är fyra asfalterade ytor 
som står outnyttjade och kan ge oss åtta nya p-platser. Matt piskplatser finns 
även vid varje gård d v s  om behovet finns blad medlemmar är alltså inte 
möjligheten borttagen. Även ena av de båda piskmatteplatserna för längorna 
Solhemsvägen 2-4-6 kan få göras om till p-platser. 

Mitt förslag: Att stämman beslutar att föreningen gör om fler matt piskplatser 
till parkeringsplatser. 

Urban Axmark 

Styrelsens svar på motionen: 
Styrelsen är fullt medvetna att det i dagsläget inte finns ett 
parkeringsobjekt till varje lägenhet och att föreningen har flera personer i 
kö för önskemål att få parkering. Men att utöka antalet p-platser på den 
yta där piskställningarna står kommer inte lösa problemet. För att kunna 
köra in bilen till ytan skulle föreningen idag behöva asfaltera en del av 
gräsmattan framför ytan och behöva ta bort träd och buskar vid 
piskställningarna. Styrelsen tycker är tråkigt att behöva ta bort 
grönområden som träd och buskar inom föreningen, om det inte absolut 
är nödvändigt.  

Styrelsen vet också att vissa piskställningar idag används av boende för att 
piska sina mattor, soffdynor m.m. Styrelsen tror att boende vill även i 
fortsättning vill använda piskställningarna.   

Sen har vi ett annat problem ifall det blir en lag på att alla föreningar ska 
ha laddningsbara parkeringar för elbilar i framtiden, vilket det inte finns 
idag.  
Styrelsen har fört diskussion internt att ytan vid piskställningsytan skulle 
vara ett alternativ till laddningsbara parkeringar.  

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen. Med anledning att 
platsen kan komma att behövas i framtiden. 

e)
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Motion till Brf Ribbyberg till årsstämman 2021 

Att vi väljer in styrelsemedlemmar på årsstämman är självklart jag 

med denna motion tycker att vi även ska välja vem som ska sköta 

Solhem, lokalen i 7:an 

Det är ett arvode som vi medlemmar är med och betalar. 

Denna punkt har varit med innan på agendan men har försvunnit, den 
posten vill jag ska vara med igen 

Styrelsens svar på motionen: 
Styrelsen har gått tillbaka ända till 1993:s stämmoprotokoll för att se om 
stämman har valt solhemsansvarige på en årsstämma. Det enda 
styrelsen hittar är att stämman har beslutat om arvodet för 
solhemsansvarige men inget om att stämman väljer vem som ska vara 
ansvarig. 
Detta har antingen ansvarats av någon i styrelsen eller om någon lämnat 
styrelsen har denne lämnat över till en annan ledamot eller fått fortsätta 
sköta bokningarna för vår föreningslokal. 

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen och att styrelsen 
fortsätter besluta om ansvarige och om styrelsen inte hittar en 
ansvarig internt kommer styrelsen gå ut och efterlyser ifall det 
finns ett intresse hos en medlem. 

f)
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Information angående 
Kameraövervakning 

Styrelsen har håller fortfarande på och undersöker/utvärderar om vilka 
regler och lagar som gäller för kameraövervakning inom vår förening.  
De frågor som styrelsen vill ha svar på innan presentation för ett 
stämmobeslut är hanteringen, installationskostnader och GDPR m.m.  

Styrelsen har arbetat med att googla på föreningar som installerat 
kameraövervakning, om var och vilka områden där de valt att sätta upp 
kameraövervakning. Läst på om informationen som finns på, IMY 
(Integritetsskyddsmyndigheten) före detta datainspektionens hemsida. 
Haft dialog med HSB-jurister med behov av vidare dialoger beroende på 
var/om vi skulle sätta upp kameror 
Haft möten med installatörer för att samla in deras kunskaper och 
information om vi sätter upp kameror, hur många kameror föreningen 
skulle behöva, var de skulle sitta, installationslösningar och ev. 
kostnader m.m. 
Styrelsen har även haft möte med brf. Åbyängar som haft 
kameraövervakning under några år tillbaka. Styrelsen ville höra deras 
utvärdering, inom vilka områden de bevakar, hanteringen, förberedande 
arbetat innan installationen, undersökningar och utredningar som de 
gjorde innan, hur boende ställt/ställer sig till övervakning av området och 
om det varit till hjälp för att minska åtgärdskostnader för föreningen m.m. 

Styrelsen anser inte att de fått svar på alla de frågor som styrelsen vill ha 
svar på för att kunna presentera för medlemmarna men fortsätter att 
utreda vissa frågetecken. När utredningen är klar kommer styrelsen 
presentera materialet och den information som styrelsen kommit fram till 
för omröstning av medlemmarna på en stämma.  

Styrelsen brf. Ribbyberg 
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Vision för Tvättstugehus med 
föreningslokal

Observera att detta är endast en vision och att detaljplanen kommer 
tas fram tillsammans med entreprenören efter upphandling. 
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FULLMAKT FÖRENINGSSTÄMMA 

Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger 

bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem 

äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 

Styrelsen har, oavsett av vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i ny 

tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och 

att ombud kan företräda 3 st. medlemmar per hushåll. 

Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 

2021-04-15  t.o.m.  2021-12-31.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2021-12-31.

Ort ........................................................................          Datum ............................ 

Fullmakt för .................................................................…...................................... 

att företräda bostadsrättshavaren .....................................….................................. 

Lägenhetsnummer ............... i brf …..…................................................................ 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 

................................................................................................................................ 

(Namnförtydligande) …………………………………………………………………………………… 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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