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Styrelsens yttrande över medlemmarnas motion(er) 

Motion om censur av inlägg på Brf Morkullans facebookgrupp 

 
Sammanfattning av motion 
Motionären föreslår att inläggen på Brf Morkullans facebookgrupp i framtiden endast får            
censureras av föreningsstämman. Detta för att säkerställa en hög grad av transparens i föreningen              
och minimera risken för liknande situationer likt den i Brf Ida. 
  
Styrelsens yttrande och förslag till beslut 
Inledningsvis vill styrelsen framhålla att den, likt motionären, värnar en hög grad av transparens i               
föreningen. Styrelsen välkomnar därmed motionen och delar mycket av dess ståndpunkter. 
 
Trots detta kan motionen inte godkännas då den strider mot Lag (1998:112) om ansvar för               
elektroniska anslagstavlor, den så kallade BBS-lagen. Det finns ett pågående åtal för brott mot              
BBS-lagen mot en administratör av en Facebook-grupp som underlät att ta bort grova             
kommentarer. Detta åtal (Eskilstuna tingsrätt, mål B 3750-18) är det första i sitt slag och kan                
komma att bli prejudicerande. Styrelsens ledamöter administrerar föreningens Facebook-grupp och          
måste således - åtminstone så länge rättsläget är oklart - ha befogenhet att kunna ta bort                
kommentarer som är brottsliga, t.ex uppenbart hets mot folkgrupp. Denna befogenhet kan inte             
överlåtas till stämman. 
 
Utöver att styrelsen måste följa svensk lag har styrelsen arbetat fram en mer generell              
Facebook-policy som syftar till att samtliga inlägg och kommentarer skall hålla en god och saklig               
ton. Syftet är att säkerställa att Facebook-gruppen fortsätter vara en informations- och            
diskussionsplattform som genomsyras av tolerans, respekt och trygghet. Vid behov förbehåller sig            
styrelsen rätten att ta bort inlägg eller kommentarer från Facebook-gruppen som strider mot denna              
policy. Detta görs i praktiken i en nära obefintlig utsträckning; den stora merparten av de inlägg och                 
kommentarer som skrivs är sakliga och konstruktiva, varför ett sådant behov inte finns. Styrelsen              
anser att risken för inskränkt transparens i föreningen är minimal som en konsekvens av att               
styrelsen även fortsatt har befogenhet att moderera Facebook-gruppens inlägg och kommentarsfält           
i enlighet med svensk lag och Facebook-policyn.  
 
Slutligen vill styrelsen återigen påminna om att Facebook-gruppen är en sekundär           
informationskälla medan hemsidan samt anslagstavlorna i trapphusen är de primära. Anledningen           
till detta är att inte samtliga medlemmar har tillgång till Facebook-gruppen. Det innebär att              
huvudsaklig information kommuniceras av styrelsen på hemsidan och det är dit medlemmar            
hänvisas för att hålla sig informerade om styrelsens arbete och pågående projekt i föreningen etc.               
Styrelsen ser dock ett stort värde i att vara närvarande i Facebook-gruppen och delar där utvald                
information som lämpligen når föreningens medlemmar snabbt samt svarar på de inlägg som             
anses vara av allmänintresse. Styrelsen har däremot inte resurser att svara på alla inlägg och               
kommentarer i Facebook-gruppen. Önskar man som medlem säkerställa svar på sina frågor eller             
synpunkter, vänligen maila info@morkullan.nu. 
  
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen anses vara besvarad. 


