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Årsstämma 2020 

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta 
att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av 
covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 
december 2020. Denna lag säger att en stämma får genomföras genom 
poströstning. Denna lag säger också att: ”Det är upp till styrelsen att besluta 
hur poströstningen ska gå till”.  
Styrelsen i BRF Fållbänken har beslutat att 2020 års årsstämma kommer att 
genomföras genom poströstning.  
 
Vi har fastställt genomförandet enligt följande: 

• Hem till varje medlems adress kommer ett kuvert med stämmans 
handlingar, inklusive ett röstformulär och ett kuvert att lägga 
formuläret i. Handlingarna kommer i er låda senast 11 juni.  

• Ifyllt och underskrivet röstformulär skall läggas i medföljande kuvert 
och sedan lämnas in på bestämd tid och plats.  

• Platsen är Föreningsgården, Linbastuvägen 4A.  
• Tiden är 25 juni mellan 18:30 och 21.00. 
• Kuvertet skall på utsidan ha namn, adress och underskrift. 
• Vid inlämnandet skall du kunna legitimera dig. 
• Om det är så att du inte själv kan lämna formuläret, kan du ge 

fullmakt till en annan medlem. Enligt den nya lagen har styrelsen 
beslutat att en medlem får ha upp till tre fullmakter för inlämnande 
av röstningsformulär. 

• Utifrån inlämnade formulär skrivs stämmoprotokollet, som sedan 
justeras av valda justerare tillika rösträknare.  

ORDFÖRANDE HAR ORDET. 
  
Som det står först i detta nyhetsbrev är vi tvungna att hitta ett alternativt 
sätt att genomföra vår årsstämma. Styrelsen har väntat på att 
restriktionerna gällande begränsningen på max 50 personer skall upphöra. 
Dock ser det inte ut som detta just nu och i Bostadsrättslagen står det klart 
och tydligt att en bostadsrättsförening skall ha sin stämma senast 6 månader 
efter bokslut. Jag tycker personligen inte att det är en perfekt lösning, då alla 
medlemmar inte kan låta sin stämma bli hörd. Men i dessa tider får man 
hitta andra lösningar på problemen. 
 
Då vi nu har möjlighet att nå alla medlemmar i vår bostadsrättsförening och 
dessa har möjlighet att rösta på stämman känns det faktiskt lite som ett 
plåster på såren.  Styrelsen hoppas på att få in många röstningsformulär. 
 

Nyhetsbrev 
Maj 2020 

  



Vi vet att vissa av er inte själva har möjlighet att komma och lämna in ert 
beslut den 25 juni, därför har man möjlighet som medlem i BRF Fållbänken 
att kunna ha max 3 fullmakter från medlemmar som inte har möjlighet att 
själva lämna in sin röst. 
 
Hoppas sommaren med värme och sol kommer snart! 
 
Tillsammans är vi Brf Fållbänken. 
 
Tack för ordet! 
Claes Gustafson  
Ordförande 
 

styrelsen@fallbanken.se 
 

 

 


