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BOSTADSNÄTTS T'öNNNINGEN PRISM A

DATUM:

NÄRVARANDE:

Extra foreningsstämma genom poströstning

Styrelsen fbr brf Prisma har i enlighet med Lag (2020: 198)

om tillftilliga undantag för att underlätta genomförandet av

boIags-och 1öreningsstämmor" besIutat att föreningsstämman

ska genomföras rned enbart poströstning och att utomstående

inte ska ha rätt att närvara. Syftet rned beslutet är att minska

risken för smittspridning av det virus som orsakar covid- 1 9.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit foremål

fibr poströstning.

202r-06-24 kl. 18.00

fiån styrelsen:
Bengt Forsman
Agneta Andersson

4tr medlernmar har tagit del av och lärnnat in röstformuläret.

28 rnedlemmar är röstberättigade enl" upprättad lörteckning.

lnga inlärnnade fullmakter.

SlStäm@o-

nor*ingtstämma hållt g.nom enbart poströstning. Poströst ska ha inkornmit till
löreningen senast 2021-06-21 .

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Agneta Andersson och Marie Göransson

$ 2 Fastställelse av röstlänsd
Medlern som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som

närvarande vid forenlngsstrimman. Det noteras arI"28 röstberättigade medlemmar har

poströstat. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit I'oremål för

poströstning.
Det antecknas att 28 röstberättigade medlernmar upptas i röstlängden i enlighet med

bilaga 1

Poströsternas utfall: 28 Ja.

E 3 Val av stämmoordförande
Till ordftirande för stämman väljs Bengt Forsman'

Poströsternas utfäll : 28 Ja
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$ 4 Anmälan av stämmoordfiirandens val av protokollfiirare*
Bengt Forsman anmäler Agneta Andersson till protokollftirare.

$ 5 Val av en person som har att iämte ordfiiranden iustera protokollet
Percy Petersson C1802 väljs att tillsammans med ordforanden justera
stifunmoprotokollet.

Poströsternas utfall: 28 Ia

$ 6 Yal av rösträknare
Stiirnman väljer Marie Göransson C1001 och Agneta Andersson Bl l03 till
röskäknare.

Poströsternas utfall: 28 Ia

$ 7 Fråea om stämman blivit stadseenlist utlvst
Stämman anser att kallelse skett på stadgeenligl sätt.

Poströsternas utfall: 28 Ja

$ 8 Beslut om a4tagande av nva stadgar
Föreningens medlemmar har kunnat ta del av styrelsens ftirslag om nya stadgar och
har haft möjlighet att stiilla skriftliga frågor.

Stiimman beslutar att anta fiirslaget om nya stadgar. Ytterligare ett beslut maste fattas,
vilket görs vid kommande arsstiimma.

Poströsternas utfall: 26 Ja,l Bordlägg, I Avstår

$ 9 Stämmans avslutande*

Vid protokollet

Justeras:



Rtistlängd för extra poströstningsstämma

Brf Prisma

Datum:2O214G24

N

R

F

Närvarande medlem

Röstande medlem

Fullmakt

Fullmakt

lkhteiar Tamara

Eriksson Nils-Gustaf

Hansson Barbro

Adebahr Amanda

Laher-Carlsson Haide

$,U c-$'"



Alfson Nordquist Jan Anders Ma

Gabrielson Yvonne Christina

Granhage Gunnar

$Kt$d



64 Doverbo Marie L 7

65 lidesren lnser L

65 Petersson Percy L 7

Summa 4t 28 *!f


