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Svar på brev från medlem inför årsstämman 27 april 2021 

Röstlängden 

I rådande pandemi ska möten i största möjliga mån undvikas, likaså folksamlingar som det 

lätt kan bli. Vi gör som många andra föreningar har valt att göra och inga brister i trygghet 

eller säkerhet kring genomförandet finns. Vi har valt att ta med kontrollanter både vid 

hämtning av formulären samt vid öppnandet och rösträkningen för röstlängden.  

Stämmopresidiet 

Det är vanligt att sittande styrelse även sitter som ordförande och sekreterare på stämman.  

Valberedningens uppdrag  

Valberedningens uppdrag innebär att se till föreningens bästa och nominera ledamöter och 

suppleanter till en bra sammansatt styrelse (samt revisor och eventuellt övriga 

funktionärer). Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Det är 

viktigt att se till de enskilda ledamöternas kompetens men det är också viktigt att få ihop 

ett starkt lag som tillsammans kan jobba för att förvalta och utveckla föreningen. 

Policy 

Fokus för föreningen bör inte vara ett externt satt ”betyg” (som saknar koppling till 

avgörande parametrar som underhållsbehov), utan istället arbeta med framförhållningen 

att bibehålla föreningen välskött och med god ekonomi. 

Jäv 

För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att mer än hälften av styrelseledamöterna 

närvarar. 

Enligt 6 kap. 10§ lag om ekonomiska föreningar föreligger jäv i följande situationer. Om 

styrelseledamot handlägger fråga om: avtal mellan styrelseledamoten och föreningen; 

avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i 

frågan som kan strida mot föreningens; avtal mellan föreningen och juridisk person som 

styrelseledamoten ensam eller tillsammans med annan får företräda. 

Det är i sig inte jäv om två i en styrelse skulle vara från samma hushåll. Men det kan 

innebära att styrelsen riskerar mista sin beslutsförhet om flera ledamöter inte får besluta i 

fråga på grund av jäv enligt ovan. Om en ledamot inte kan vara med vid ett beslut så är det 

suppleantens roll att tjänstgöra, detta gäller även om en eller flera ledamöter skulle vara 

förhindrade utifrån jäv, dvs att suppleanter tjänstgör och säkerställer att styrelsen är 

beslutsför.  
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