
KOMMUNIKATIONSPLAN BRF BÅTSMANSTORPET 

PRINCIPER FÖR DEN INTERNA KOMMUNIKATIONEN 

Den interna kommunikationen ska verka för dialog mellan styrelse och medlemmar för att öka 

kunskapen om föreningen och dess förvaltning, liksom också för att främja synpunkter och 

idéer och uppmuntra medlemmar att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. På så sätt 

kan en helhetssyn skapas bland medlemmarna som främjar ”vi-känslan” och ökar 

sammanhållningen i föreningen. En välinformerad medlem med möjlighet att påverka, känner 

delaktighet och ansvar, vilket i sin tur ger engagemang och motivation att bidra i arbetet.  

Utvecklingen idag går mot större inslag av elektroniska kanaler. Föreningen bör följa denna 

utveckling där så är möjligt, dels för att möta efterfrågan hos medlemmar och uppmuntra till 

dialog, dels för att minska det administrativa arbete och de kostnader som är förenade med 

fysiska informationsbärare. 

INTERN KOMMUNIKATION – KOMMUNIKATION MED STYRELSEN 
Styrelsens sammansättning och respektive ledamots ansvarsområden skall tydligt framgå för 

medlemmarna, t.ex. genom anslag vid soprum. Det rekommenderas att listorna innehåller 

utöver namn och ansvarsområde även innehåller foton, telefonnummer samt e-postadress. 

För att erbjuda medlemmarna och samarbetspartners en stabil kontaktväg som inte ändras 

finns en personobunden e-postadress brfbatsmanstorpet@outlook.com till föreningen. Den 

gemensamma adressen hanteras av ordföranden och lämnas över i samband med 

ordförandebyte. Det ger omedelbar tillgång till e-postarkivet som finns för e-postkontot. Utöver 

denna e-postadress för föreningen i stort används styrelsemedlemmarnas personliga e-

postadresser under mandattiden.  

INTERN KOMMUNIKATION – KOMMUNIKATION MED MEDLEMMARNA 
Styrelsen skall verka för att så många medlemmar som möjligt registrerar sin e-postadress. 

Då det alltid kommer att finnas personer som saknar regelbunden tillgång till e-post behöver 

viktig översiktlig information också skickas ut via papper. Ett medlemsblad med kortfattad info 

delas ut och anslås cirka kvartalsvis. Ansvarig för samtliga utskick per post är styrelsens 

sekreterare.   

Styrelsen uppdaterar regelbundet medlemmarna om styrelsearbetet, genom att ett kort referat 

från varje möte publiceras på föreningens hemsida eller liknande samt skickas ut till de e-

postadresser som finns registrerade. För att uppmuntra dialog med medlemmar kan referatet 

med fördel innehålla en uppmaning att kontakta styrelsen vid frågor, t.ex. via angiven e-

postadress. 
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För att skydda medlemmarnas personuppgifter är styrelseprotokollen ej offentliga. Medlemmar 

som berörs av enskilda ärenden som kräver styrelsebeslut informeras med protokollsutdrag. 

Ansvarig för detta är styrelsens sekreterare.  

För att främja delaktighet och dialog kan t.ex. elektroniska enkäter användas. Styrelsen bör 

också informera om kanaler som är fristående från styrelsen men som kan främja ”vi”-känslan, 

t.ex. Facebook-grupper för boende i området (det är då viktigt att det framgår att kanalen inte 

är en del av föreningen och således inte för styrelsefrågor).  

INTERN KOMMUNIKATION – GEMENSAMMA RESURSER 
Utvecklingen bör gå emot att möjliggöra bokning av gemensamma resurser 

(övernattningslägenhet, festlokal och liknande) elektroniskt. Detta underlättar dels för 

medlemmarna som kan se bokningsläget i sin telefon/dator, dels administrationen av 

uthyrningarna. För medlemmar som saknar möjlighet att hantera detta elektroniskt kan en 

representant för styrelsen genomföra bokning å medlemmens vägnar. 

INTERN KOMMUNIKATION – BLIVANDE MEDLEMMAR 
I samband med överlåtelser inbjuder styrelsen till en infoträff med den nya medlemmen/de nya 

medlemmarna för att främja ”vi”-känslan. En eller flera medlemmar ur styrelsen närvarar vid 

mötet. Detta möte erbjuder också ett bra tillfälle att puffa för vikten att registrera sin e-

postadress så att man nås av kommunikation, och nämna den Facebook-grupp som är 

fristående från styrelsen som finns för boende i området. För att omge infomötena med en 

positiv känsla kan t.ex. mineralvatten och frukt eller liknande finns tillgängligt under mötet. 

PRINCIPER FÖR DEN EXTERNA KOMMUNIKATION 
Föreningens externa kommunikation vänder sig till icke-medlemmar i föreningen. Föreningens 

behov av att kommunicera med utomstående (annat är leverantörer, myndigheter etc) är 

begränsat, men det kan finnas en viss fördel i att ha ett skyltfönster för föreningen, för att bidra 

till att skapa positiv atmosfär runt föreningen. 

EXTERN KOMMUNIKATION 
Föreningen bör överväga att skapa en publik (offentlig) hemsida där viss allmän info 

publiceras. Denna hemsida bör bygga på något välkänd plattform som t.ex. Facebook eller 

HSB-domänen. Då detta är helt publikt så kan föreningsinterna angelägenheter inte publiceras 

här. Sidan kan dock fungera som skyltfönster, t.ex. kan foton på vår julbelysning publiceras 

här, info om nya stadgar, datum för städdag, reklam för årsstämma eller liknande information 

som inte innebär skada att publicera. En fördel med att låta offentlig information ligga öppen 

är att det blir enklare även för medlemmar att komma åt den – man slipper hålla reda på 

lösenord för att komma åt stadgarna t.ex. Eftersom den öppna sidan inte skall innehålla 

styrelseinformation är det möjligt att låta intresserad medlem utanför styrelsen sköta denna. 

Information som bör begränsas till föreningens medlemmar läggs bakom inloggning, t.ex. på 

HSB-portalen eller liknande lösning. 
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