
 
KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Medlemmarna i Brf Droskhästen 13 i Stockholm kallas härmed till en extra 
föreningsstämma den 26:e januari 2021 för att fatta beslut om balkongbygge mot 
innergården. Styrelsen har med anledning av pandemin beslutat att detta ska vara en 
poströstningsstämma. Detta innebär att stämman och omröstning i samtliga punkter sker 
per post. Formen för stämman möjliggörs av regeringens beslut att underlätta för mötesfria 
föreningsstämmor under pandemin.   

Dagordning 
1. Öppnande av mötet 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Fastställande av dagordning 

5. Fastställande  av röstlängd 

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av 
rösträknare 

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

8. Beslut om byggnation av balkonger mot innergård. 

9. Mötets avslut   

Bilagor 
Bifogat till denna kallelse finner du 1) röstningsformulär samt 2) underlag för omröstning i 
punkt 8. Denna kallelse med bilagor finns även tillgänglig på www.brfdroskhasten.se. 
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Vem får rösta? 
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i 
föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som 
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Vad är en poströstningsstämma? 
En poströstningsstämma sker helt per post. Inget digitalt eller fysiskt möte äger rum.  

Hur röstar jag per post? 
Du röstar genom att 
• posta ditt ifyllda och underskrivna röstningsformulär till styrelsebrevlådan (Brf 

Droskhästen 13, Folkungagatan 65, 116 22 Stockholm), eller 

• skanna och mejla ditt ifyllda och underskrivna röstningsformulär till 
info@brfdroskhasten.se. 

Röstningsformuläret skall vara styrelsen tillhanda senast den 25:e januari 2021.  

 
Kan jag delta på poströstningsstämman? 
Nej, stämman sker endast per post. 

Jag vill ställa en fråga på stämman, hur gör jag? 
Vid poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. 
Medlemmarna kan lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast den 16:e januari 
2021. Svaren (upplysningarna) hålls tillgängliga för medlemmarna och skickas till den 
medlem som begärt upplysningarna senast den 21:a januari 2021. Upplysningarna 
publiceras även på föreningens webbplats www.brfdroskhasten.se. 

 
Vänliga hälsningar, 

Styrelsen 
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