Information till medlemmarna inför poströstning utan fysisk närvaro
Regeringen har beslutat om lagändringar i den tillfälliga lag som ska underlätta för exempelvis
bostadsrättsföreningar att hålla sina stämmor. Lagändringarna ger bland annat möjlighet att genomföra
stämmor enbart genom poströstning utan att medlemmarna deltar fysiskt. För att minska smittspridningen av
coronaviruset och sjukdomen covid-19 har regeringen infört en tillfällig lag som bland annat gör att styrelsen
kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. Lagen har
kompletterats med ändringar som trädde i kraft den 18 maj 2020. Ändringarna innebär att föreningar även
kan hålla rena poströstningsstämmor, det vill säga helt utan fysisk närvaro. Liksom den tillfälliga lagen är
lagändringarna förlängda att gälla till och med 31 december 2021.

Poströstning och hur det går till
Poströsten ska vara oss tillhanda senast den 18 maj 2021 kl. 18, och lägges i föreningens postfack
på Ulfsparregatan 26. Det går också bra att lägga poströsten i Paula Olsborgs (Ulfsparregatan 22)
postfack.
Poströsterna samlas därefter in och på stämmodagen räknas dessa. Justerat stämmoprotokoll skickas
ut senast tre veckor efter stämman hållits.
Begäran om upplysningar
Vid poströstning ﬁnns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. Därför ska medlemmarna
kunna lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Svaren, det vill
säga upplysningarna, ska hållas tillgängliga för medlemmarna och skickas till den medlem som begärt
upplysningarna senast fem dagar innan stämman. Begäran om upplysningar samt svar på dessa kommer att
ﬁnnas på föreningens hemsida, brftaksparren.se

Att tänka på vid val
Om styrelsen eller valberedningen har ett förslag till styrelsesammansättning, revisor och valberedning kan
stämman föreslås besluta i dessa val genom att endast ange Ja eller Nej till förslagen. Det ﬁnns ett alternativ
som gör det möjligt för medlemmen att rösta för bordläggning av ärendet.
Möjlighet till egna förslag ges för att inte sätta föreningsdemokratin ur spel. Vid val anses den som har fått
ﬂest röster vara vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Hantering av poströster och röstlängd
Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden. Det är stämmoordförandens ansvar att fastställa
respektive medlems inställning i de frågor som tagits upp i poströsten. Det betyder att det måste gå att
identiﬁera medlemmen och dennes mening i frågan. Om det inte är möjligt att identiﬁera medlemmen eller
dennes mening i en fråga blir rösten ogiltig.
En medlem som inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga får anses ha avstått från att rösta i den
frågan.

Protokollet
I protokollet ska anges att stämman har hållits enbart genom poströstning. Protokollet ska för varje beslut
innehålla uppgifter om antalet röster för eller emot ett förslag samt hur många som avstod från att rösta.

