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Motion till Brf Morkullans årsstämma -19 

 

 

Härmed ber jag årsstämman besluta: 

- att inläggen på Brf Morkullans facebookgrupp i framtiden endast får censureras av 

föreningsstämman. 

Curt Hardegård  curt@hardegard.se  

Bakgrund 

I nuläget kontrolleras Morkullans facebookgrupp helt och bokstavligen av  Morkullans styrelse (eller 

tom av styrelsen delegerad) Detta har varit en praktisk lösning under uppbyggnadstiden.  

Man kan därmed, helt enkelt och utan vidare prövning, stänga ner de inlägg man inte uppskattar på 

fbsidan. (Tom samtliga inlägg från någon misshaglig.) 

I ett konflikt- och problemfritt läge för föreningen så fungerar nog detta ganska lugnt och bra. 

Men verkligheten har visat att det kan uppstå rätt grymma otrevligheter i bostadsrättsföreningar. 

HSB Brf Ida i Malmö är det mest tydliga exemplet i närtid! 

Genom ett klickvälde i brf kunde över 200msek mörkas och försnillas och landa i fickorna på 

bedragare. 200msek! Och ingen upptäckte detta på flera år! (Låt vara att stora renoveringar och 

ombyggnader pågick, som kanske gjorde det svårt att urskilja ekonomin.) 

I mitt arbete med organisationer har jag lärt mig att människor ytterst sällan är idioter utan oftast 

offer för omgivning och omständigheter. Jag tror alltså att medlemmarna i Brf Ida är ungefär som vi. 

 

Argumentation 

I Brf Ida såg ingen elefanten i rummet! 200msek! (Not: Brf Ida är ca dubbelt så stor som Morkullan) 

Jag har varit revisorssuppleant i Morkullan i 15+ år och jag ser Morkullan som en klart välskött brf. 

Men, för att säkra att vi inte halkar fel, av någon anledning som vi inte begriper förrän det är för sent, 

så kan och bör vi vidta ett antal enkla säkerhetsåtgärder. (Analogt med arbetet med IT-säkerhet, tex.) 

Säkra bästa Transparens är en viktig åtgärd och den jag argumenterar för här. Att fbgruppen inte 

kan censureras godtyckligt av en ev maktklick är en grundbult i Transparensen! 

1.För att säkerställa en frisk och frimodig debatt och produktiv användning av fbgruppen (Det är 

otidsenligt att hålla på att tejpa upp texter i portarna nu! (Och dåligt för portarna!)) Fbgruppen är det 

enda realistiska debattforum som föreningen har!  

2.För att garantera en sann och öppen redovisning av olika uppfattningar och därmed undvika trista 

konspirationsteorier om klickvälde och selektiv information!  

3.Säkra att även gaphalsar som vi upplever som tröttsamma faktiskt kommer fram. De kan visa sig 

vara extremt viktiga larmklockor! 

Om det sen visar sig att vissa individer, på ett störande sätt, inte kan hantera frihet och samtalston på 

fbsidan så får stämman inskrida. 

Men lite skit kan det väl vara värt att riskera för Transparensen?  
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