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BLAABs stämma 2021 

Punkter som är markerade med asterisk (*) är inte föremål för röstning. 

 

1. Val av ordförande vid stämman* 

Lars Claesson föreslås till stämmoordförande. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd* 

Röstlängden fastställs på stämman och aktieägare som lämnat giltig poströst kommer 

att ingå i röstlängden. 

3. Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika 

vara rösträknare* 

Anne Larsen och Annika Bergsten föreslås. 

4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen bifogat förslag till dagordning.  

Bifall till förslag till dagordning? 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske tidigast sex veckor före och 

senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall kungöras i Post & Inrikes 

Tidningar samt en rikstäckande tidning, samt ske med brev eller e-post till varje 

aktieägare. Stämman har sammankallats via annons i Post & Inrikes Tidningar och 

Dagens Industri, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna den 4 

mars. 

Bifall till att Bolagsstämman 2021 vara i laga ordning sammankallad? 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse* 

Dokument finns på https://blaab.com.  

7. Beslut 

a. Bifall om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen? 

b. Bifall om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen? 

c. Bifall om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören? 

8. Fastställande av arvoden  

a. Styrelsen föreslår stämman besluta arvoden för styrelse och revisorer enligt 

valberedningens förslag. 

Bifall till valberedningens förslag? 

b. Styrelsen föreslår stämman besluta arvode för varje medlem i valberedningen om 

6% av gällande prisbasbelopp. 

Bifall till styrelsens förslag? 

9. Val av styrelse 

Styrelsen föreslår enligt valberedningens förslag besluta att: 

a. fastställa antalet ledamöter till sju och antalet suppleanter till tre. 

Bifall till valberedningens förslag? 

b. Enligt valberedningens förslag utse Thomas Johansson till ledamot till 2024 (omval). 

Bifall till valberedningens förslag? 

c. Enligt valberedningens förslag utse Lennart Lagerström till ledamot till 2024 (omval). 

Bifall till valberedningens förslag? 

d. Enligt valberedningens förslag utse Kjell de Meijere till ledamot till 2024 (omval). 

Bifall till valberedningens förslag? 

e. Enligt valberedningens förslag utse Roland Iserman till suppleant till 2024 (omval). 

Bifall till valberedningens förslag? 
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10. Val av revisorer 

Efter anmälan från Finnhammars revisionsbyrå föreslås stämman besluta att välja 

revisorer enligt revisionsbyråns anmälan fram till slutet av bolagsstämman 2022: 

a. Bifall till att godkänna föreslagna revisorer? 

b. Bifall till att godkänna föreslagna revisorssuppleanter? 

11. Val av valberedning 

Göran Lindström (sammankallande) och Annika Bergsten står till förfogande för omval 

för ytterligare ett år. 

Bifall till att välja föreslagen valberedning för ett år? 

12. Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

Styrelsen föreslår stämman besluta att: 

a. godkänna verksamhetsberättelse för 2020 

Bifall till att godkänna verksamhetsberättelsen?  

b. fastställa verksamhetsplan för 2021 

Bifall till att fastställa verksamhetsplanen? 

c. anta fokusområden för styrelsens arbete 2021. 

Bifall till att anta fokusområden? 

13. Beslut om ändring av bolagsordning så att ”till självkostnadspris” stryks från §3 

Styrelsen föreslår stämman besluta att stryka kravet på självkostnad ur 

bolagsordningen. 

Bifall till styrelsens förslag? 

14. Behandling av inkomna motioner (Se dokument på https://blaab.com/.) 

Framläggande av motioner och styrelsens motivering och förslag till beslut.  

a. Bifall till att avslå Motion 1 

Om Nej, välj alternativ 1, 2 eller 3 av motionärens förslag 

b. Bifall till att avslå Motion 2  

15. Beslut om taxor och avgifter 

Styrelsen föreslår stämman besluta att fastställa taxan: 

a. brukningsavgift höjs till SEK 12 000 inkl moms per bostadsenhet och 

indexuppräknas 

Bifall till att brukningsavgiften höjs och indexuppräknas? 

b. anläggningsavgifterna höjs jämfört med 2020 och räknas upp med index: 

▪ framdragning av serviceledning till anslutningspunkt SEK 37 000, 

▪ avgift för upprättande av förbindelsepunkt SEK 21 000 och 

▪ avgift för bostadsenhet SEK 40 600. 

Bifall till höjning och indexuppräkning? 

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om extradebitering eller rabatt på 

brukningsavgift 

Styrelsen föreslår stämman besluta att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till 

nästkommande årsstämma kunna ge rabatt på brukningsavgiften samt att kunna 

debitera extra avgift om resultatet eller likviditeten så kräver. 

Bifall till att bemyndiga styrelsen? 

17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 

Styrelsen föreslår stämman besluta att bemyndiga styrelsen, för tiden intill 

nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt förslag: 

Bifall att bemyndiga styrelsen intill nästkommande årsstämma? 

18. Andra ärenden som i övrigt ankommer på stämman enligt bolagsordning och 

aktiebolagslagen 
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

 
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på BLAABs 

ordinarie bolagsstämma den 1 april 2021. 

Du/ni röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill 
avstå från att rösta under någon punkt ska du inte markera något svarsalternativ. 

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om detta görs är rösten 

ogiltig. 

Endast en poströst per fastighet undertecknad av samtliga delägare! 

 

_______________________________ _____________________________________ 
Ort och datum Fastighetsnummer 
 
 
 
_______________________________ ______________________________________ 
Namn Namnteckning 

 

 

_______________________________ ______________________________________ 
Namn Namnteckning 

 

 

_______________________________ ______________________________________ 
Namn Namnteckning 

 

 

_______________________________ ______________________________________ 
Namn Namnteckning 

 

 

 

 

 

 

Komplett röstsedel med underskrift av samtliga delägare kan senast den 31 mars: 
- skickas via post till bolagets adress (ingen fysisk brevlåda finns att lämna i) 
- lämnas i sekreterarens brevlåda på Slingerstigen 36, högst upp 
- lämnas i ordförandens brevlåda på Snösundsvägen 64, längst bort 
- skannas och mailas till bolaget via e-post till rost@blaab.com (e-post kvitteras) 
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Fastighetsnummer:___________________ 

 

1) Val av ordförande vid stämman*  

2) Upprättande och godkännande av röstlängd*  

3) Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll 
och tillika vara rösträknare* 

 

4) Godkännande av dagordning  Ja ☐ Nej ☐ 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  Ja ☐ Nej ☐ 

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse*  

7) Beslut 
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c. om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

 

 

a. Ja ☐ Nej ☐ 

b. Ja ☐ Nej ☐ 

 

c. Ja ☐ Nej ☐ 

8) Fastställande av arvoden a. Ja ☐ Nej ☐ 

b. Ja ☐ Nej ☐ 

9) Val av styrelse a. Ja ☐ Nej ☐ 

b. Ja ☐ Nej ☐ 

c. Ja ☐ Nej ☐ 

d. Ja ☐ Nej ☐ 

e. Ja ☐ Nej ☐ 

10) Val av revisorer a. Ja ☐ Nej ☐ 

b. Ja ☐ Nej ☐ 

11) Val av valberedning  Ja ☐ Nej ☐ 

12) Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan a. Ja ☐ Nej ☐ 

b. Ja ☐ Nej ☐ 

c. Ja ☐ Nej ☐ 

13) Beslut om ändring av bolagsordning så att ”till självkostnadspris” stryks 
från §3 

Ja ☐ Nej ☐ 

14) Behandling av inkomna motioner a.  Ja ☐ Nej ☐ 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐  

b.  Ja ☐ Nej ☐ 

15) Beslut om taxor och avgifter a.  Ja ☐ Nej ☐ 

b.  Ja ☐ Nej ☐ 

16) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om extradebitering eller 
rabatt på brukningsavgift 

  Ja ☐ Nej ☐ 

 

17) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission    Ja ☐ Nej ☐ 

18) Andra ärenden som i övrigt ankommer på stämman enligt 
bolagsordning och aktiebolagslagen 
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