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Kallelse att poströsta till ordinarie bolagsstämma i Stockholms stads 
brandförsäkringskontor 
 
Bolagsstämma per poströstning 
Trots svåra tider pga Covid-19-krisen – eller kanske snarare: Särskilt i svåra tider – 
är det viktigt att Brandkontoret kan fungera som vanligt. För att bolaget ska kunna 
fungera är genomförandet av årets bolagsstämma avgörande. Som du redan vet är 
själva bolagsstämmomötet inställt, men ersätts av ett poströstningsförfarande. Den 
tidigare bolagsstämmodgen, den 14 maj, är sista dag då poströstningsdokumentet 
måste vara Brandkontoret tillhanda. Med tanke på postgången – skicka in 
dokumentet snarast men allra senast måndagen den 11 maj. 
 
Poströstningsdokumentet skickas ut per post till alla ledamöter i överstyrelsen. 
Föredragningslista, årsredovisning, lekmannarevisorernas rapport och 
valberedningens förslagsprotokoll bifogas samt publiceras på hemsidan. 
 
Bolagsstämmoprotokoll – per capsulam 
Eftersom överstyrelsens ledamöter inte kan närvara vid ett fysiskt stämmomöte och 
övervaka stämmoproceduren måste istället alla ledamöter personligen signera 
stämmoprotokollet. ”Per capsulam” är latin och syftar på att protokollet skickas till 
varje ledamot (på romarrikets tid i en kapsel) för underskrift. Rösträkningen kommer 
att göras den 18 maj under överinseende av två lekmannarevisorer. Genast därefter 
upprättas protokollet och skickas per post till alla ledamöter. Läs igenom – skriv 
under – returnera underskriftsidan till Brandkontoret. 
 
Avdelningen ordning och reda 
Jag beklagar den extra administrationen kring stämman i år, men vi får helt enkelt 
hjälpas åt för bästa hantering. Stämmans formalia är nödvändig för att 
Brandkontoret ska kunna fungera. Rent praktiskt är stämman nödvändig för att 
utdelningen ska kunna skickas ut. Därför är det väldigt viktigt att du deltar både i 
poströstningen, och skriver under och returnerar protokollets underskriftsida när det 
kommer. 
 
Om du inte kan närvara ber jag dig anmäla detta till nadja.reyes@brandkontoret.se 
 
Stämmomiddag på Grand är inställd 
Som tidigare meddelats är stämmomiddagen på Grand inställd. Det kommer att 
serveras dubbel sparris vid nästa tillfälle. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Birger Lövgren 
Vd 


