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Ändrad information om föreningsstämman den 20 augusti 
 

Lottning tillämpas inte. Förlängd anmälningstid. Inställd stämma om maxantalet deltagare 

(50) överskrids. 

 
 

Vi befinner oss i ett år och en situation som inte liknar något tidigare. Den pandemi som pågår och 

som utgör ett allvarligt hot mot allas vår hälsa, medför att nästan inget kan hanteras på det sätt som vi 

är vana vid. Det påverkar vårt styrelsearbete och aktiviteter och möten i föreningen. 

Styrelsens prioritering är och har varit att så långt möjligt skydda medlemmarna från smitta och vi 

följer de rekommendationer myndigheterna ger vilket bl.a. innebär att vi begränsar antalet deltagande 

på stämman till 50 personer.  

 

Vi hamnar i ett läge där vi tyvärr måste be medlemmar att undvika att delta i stämman av ovan 

angivna skäl och att i så hög grad som möjligt använda poströsten. Vi hoppas att det finns förståelse 

för detta förfaringssätt som vi förstås velat undvika, och i stället hålla en vanlig stämma, som hade 

varit bättre för alla. Eftersom det uppkommit invändningar mot att lottning används som urval till 

deltagande i stämman kommer vi inte att tillämpa det.  

 

Vi har rådgjort med flera borättsjurister och med deras synpunkter som underlag gjort vår 

bedömning av vad som bäst gynnar ett demokratiskt genomförande i det besvärliga läge som råder. 

 

Enligt lagen ska en stämma hållas senast den 20 augusti samtidigt som rekommendationen är att inte 

samla fler än högst 50 personer. Hur man än gör hamnar man i ett svårhanterligt läge - styrelsen vill 

genomföra stämman men kan tvingas att avblåsa den om fler personer än vad som ryms inom 

maxgränsen anmäler sig eller kommer till stämmolokalen. 

 

Ärenden som inte finns med i poströstningen utan lyfts direkt på en stämma med ett fåtal medlemmar 

närvarande, utesluter påverkansmöjlighet för en stor del av medlemmarna. Demokratin kräver att alla 

har samma förutsättningar att ta ställning. Därför kommer det inte att vara möjligt att lägga några 

förslag eller yrkanden direkt på stämman. Personval kan dock, enligt stadgarna, föreslås på stämman, 

men vi rekommenderar att alla ärenden eller förslag i stället anmäls i förväg för att få en så 

demokratisk process som möjligt.  

 

Eftersom det kan finnas medlemmar som av något skäl varken kan poströsta eller delta på den fysiska 

stämman kommer fullmakt att tillåtas, dock max en fullmakt per deltagande. 

 

 

Obs! Läs även nästa sida! 

 

 
 

 

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr. 413 14 Göteborg 

Telefon: 031-711 50 40 · E-post: brf.slottsskogen@telia.com 

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 

Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdag 17.00 – 18.00 Styrelse: tisdag 18:30–20:00 (jämn vecka) 

mailto:brf.slottsskogen@telia.com
http://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen


Stämman är planerad till den 20 augusti och i en lokal som ger möjlighet till rejält avstånd mellan de 

deltagande. Anmälan till stämman är förlängd till den 2 augusti men övriga datum kvarstår dvs.: 

 

 Förslag på personer som rösträknare/justerare anmäls till valberedningen senast den 28 juli 

 Ett ärende som stämman har möjlighet att besluta om anmäls senast den 28 juli 

 Förslag till valberedningen gällande personval anmäls senast den 28 juli 

 Din poströst ska vara inlämnad i en av de svarta brevlådorna utanför föreningsexpeditionen 

senast den 18 augusti kl. 22.00. 

 

Valberedningen består av Håkan Carlsson (sammankallande), Torsten Olsson och Monika Lingdén.  

 

 

Observera att stämman den 20 augusti är en ny stämma vilket betyder att 

du ska rösta igen via en ny valsedel som kommer i din brevlåda i god tid 

innan stämman. Rösterna från den förra stämman i juni är inte längre 

aktuella. 

 

 

 


