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MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2022 

 

Motion om digitalt bokningssystem för tvättstuga och bastu 

Vi tycker att man kanske borde titta på att ev skaffa ett digitalt 
bokningssystem både vad det gäller tvättstugan och bastu. 
Alltså att man då är den ändå som kommer in, om man har bokat och 
har tid. 
Antonio & Evelina Esposito 
Allmogevägen 14 
 

Styrelsens svar 

Motionen föreslår att skaffa ett digitalt bokningssystem för bokning av tvättstuga och bastu. 
Styrelsen anser att eftersom det finns en tvättstuga i varje trappuppgång råder det inte 
något stort tryck från medlemmarna att boka tider genom ett digitalt system i tvättstugorna. 
När det gäller basturna, finns det en i varje gård. Inte heller i den här frågan märks något 
stort tryck från medlemmarna.  

Att installera ett digitalt bokningssystem i 13 tvättstugor, 2 grovtvättstugor och 2 bastur 

bedöms innebära en betydande kostnad för föreningen som inte bedöms i proportion till 

den eventuella nytta som ett digitalt bokningssystem kan medföra. Kostnad uppskattas till ca 

700 000 kr exklusive moms. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 
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MOTION till årsstämma för brf Jakob 

Föreslår att en arbetsgrupp bildas av boende i föreningen för att 

arbeta fram ett diskussionsunderlag för hur Föreningslokalen och 

SOI-IokaIen i framtiden ska kunna utnyttjas på bästa sätt. 

Gruppen presenterar sen ett förslag och inbjuder alla boende till 

diskussion inför vidare beslut i brf Jakob. 

MOTION till årsstämma för brf Jakob 

Föreslår att en liten intressegrupp bildas för att planera för en 

loppis i SOI-lokalen. Lokalen är lämplig för att den ligger utanför 

vår gård och vi kan inbjuda även utomstående till loppisen. 

Återbruk bör uppmuntras och är bättre än att slänga fungerande 

kläder, prylar och småmöbler som någon annan kan ha glädje av. 

Jakobsberg 2022-02-16  
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Styrelsens svar gällande motionen om att bilda en arbetsgrupp för 

framtagande av diskussionsunderlag om föreningslokalen och SOI-lokalen i 

framtiden 

I föreningens stadgar 31 § Styrelsens åligganden står följande: 

”Bland annat åligger det styrelsen: 

1. att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter” 

Styrelsen ställer sig positivt till initiativet att bilda en arbetsgrupp av boende i föreningen för 

att arbeta fram ett diskussionsunderlag för hur föreningslokalen och SOI-lokalen i framtiden 

ska kunna utnyttjas på bästa sätt och att arbetsgruppen presenterar ett förslag inför vidare 

beslut. 

Med hänvisning till att styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning enligt 

stadgarna kommer styrelsen att bilda en arbetsgrupp med sådant ändamål och kommer att 

inbjuda alla boende till diskussion inför vidare beslut. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att bifalla motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 

 

Styrelsens svar gällande motionen om att en liten intressegrupp bildas för att 

planera för en loppis i SOI-lokalen 

Styrelsen ställer sig positivt till initiativet att ha loppis i SOI-lokalen. Med hänvisning till att 

styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning enligt stadgarna anser 

styrelsen att det står fritt för motionärerna att bilda en sådan intressegrupp.  

Intressegruppen får återkomma till styrelsen med en redogörelse för hur en loppis 

verksamhet ska organiseras, kostnader och intäkter och datum för genomförande. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att bifalla motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 
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Motioner från Agnita Wärn 2022-02-19 
Allmogevägen 20 
 

Motion 1 
 
Arvodet för styrelsens arbete är 4.5 basbelopp, (ett prisbasbelopp 48.300 i 2022 års värde).  
Totalt 217.350 kr på ett år. 
 
Vill att stämman minskar till 4 basbelopp, är 193.200 kr 
 
Dessutom får styrelsemedlemmar ca 728 kr för varje styrelsemöte x ca 15 möten /år blir 
10.920 per person och år totalt ca 66.000 kr 
 
Det blir över 47.000 kr per styrelsemedlem med 6 st i styrelsen 
 
Anser att föreningens kostnader ca 283.000 kr per år är för högt belopp. 
 
Det är viktigt för återväxten att fler medlemmar väljs in i styrelsen dvs vara fulltalig 9 
personer. 
 
 

Styrelsens svar 
 
Styrelsen anser att motionärens frågeställningar tas upp i punkt 13 på föreningsstämmans 
dagordning. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 

 

Motion 2 
 
Ge information om hemförsäkring till boende med belopp vid olika skador på lgh. 
Vill att styrelsen dessutom ger ut en information om aktuell hemförsäkring  i form av ett 
enkelt blad från försäkringsbolaget. 
 

Styrelsens svar 

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker de skador som kan drabba fastigheten 

och dess anläggningar. Försäkringen har en självrisk på ett prisbasbelopp (PBB) som för 2022 

är 48 300 kr. Styrelsen har dessutom tecknat ett bostadsrättstillägg som täcker de skador 

som kan uppstå i lägenheterna och som drabbar golv, väggar och tak, eftersom 

lägenheternas hemförsäkring täcker lös egendom.  
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I föreningens årsredovisning finns information om att i årsavgifterna ingår ett bostadsrätts-

tillägg som komplement till bostadsrättshavarnas hemförsäkring. Information om 

hemförsäkring och bostadsrättstillägg finns även i foldern Snabb guide för nyinflyttade som 

sedan några år tillbaka ges till nya medlemmar och som publiceras på föreningens hemsida. 

Eftersom varje bostadsrättshavare tecknar egen hemförsäkring och varje försäkringsbolag 

erbjuder olika typer av försäkringar med olika typer av avdrag och andra varianter är det inte 

möjligt för styrelsen att redogöra för vilka skadestånd som gäller. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 

 

Motion 3 
 
Solceller.  
Vill att föreningen ordnar solceller så vi får billigare el. 
Kan ordnas på vägg eller annat sätt på fastighet inom brf Jakob alternativ på garaget tak, 
väggar. 
 

Styrelsens svar 

Motionären presenterade motionen ”Vill att vi sätter upp solceller eller liknande på 
husen/taken mot mest effektiva sidor” inför årsstämman 2020 som genomfördes under 
Corona restriktionerna och där presenterade motioner inte behandlades. Motionen 
tillsammans med alla andra behandlades i extra föreningsstämman den 27 oktober 2021.  

Svaret från styrelsen till motionen i sammandrag var följande: 

Styrelsen genomförde ett rådslag den 20 mars 2019 där en förstudie om en solcellanläggning 
som gjordes av Enex AB presenterades. Förstudien visade att i föreningens fastigheter finns 
ca 1 000 kvm takyta som lämpar sig för solceller. 500 kvm av dessa ytor ligger mot söder och 
bör prioriteras. Dessa ger en beräknad elproduktion på 77 000 kWh/år. Investerings-
kostnaden beräknades till ca 1,2 Mkr exklusive moms. 

Med hänvisning till dessa höga kostnader tillsammans med andra faktorer såsom takens 
ålder och solcellernas låga kapacitet att omvandla solens energi till el rekommenderade 
styrelsen den extra föreningsstämman att avslå motionen. 

Motionären återkommer med den aktuella motionen som föreslår att (Solceller) kan ordnas 

på vägg eller annat sätt på fastighet inom brf Jakob alternativ på garaget tak, väggar. 

Styrelsen bevakar kontinuerligt energibesparingsområdet, och tittar mycket bredare än på 
enstaka investeringar för att främja föreningens och boendes ekonomi och ekologi. I detta 
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ingår också att väga investeringens kostnad mot dess nytta, dvs att inte byta ut fungerande 
lösningar innan de är uttjänta, vilket leder till god ekonomi.  

Styrelsens slutsats är att i nuläget kommer inte en solcellsinstallation sänka våra 
elkostnader. Det är samma slutsats som styrelsen drog när förstudien om solcell på tak 
gjordes 2019. 

Om man går i detalj och startar med en investering på solceller på tak är kostnad ungefär 
som ovan, 1,5 miljoner kr exklusive moms. 

Tillkommande kostnader: 

• Takbesiktning + eventuella åtgärder.  

• Nya snörasskydd då panelerna ligger utanpå tegeltaket. 

• Nya hängrännor med elvärmekabel för att ta emot stor mängd smältvatten och 
förebygga istappar. 

• Taksäkerhetslösning. 

• Vi kan behöva Trafik- och avstägningsplan för tillstånd att stänga av trottoaren / 
gatan där arbetet utföres.  

• Kranhyra för att lyfta mtrl till tak.  

• Samt ombyggnad av elcentralen. 

Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas överstiga 2,2 Mkr. Det innebär att en investering 
inte kommer att ge lägre elpris i nu läget. Det finns inget bidrag att söka för att sänka 
kostnaden. 

Motionären hänvisar till taket på garaget som ett alternativ. Föreningen äger inte garaget, 
utan det ägs och förvaltas av Jakobs Samfällighetsförening som har fyra delägare. Även om 
solceller kan vara i viss mån intressanta för garaget finns omständigheter och frågor som bör 
utredas innan man kan komma till någon slutsats. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 

 

Motion 4 
 
Överskott av pengar inom Brf Jakob är varje år uppskattningsvis mer än 7 miljoner och mitt 
förslag är att avgifterna sänks. 
Vill att stämman fattar ett beslut om att sänka avgifterna. 
 

Styrelsens svar 

I föreningens stadgar 7§ Insats, årsavgift och upplåtelseavgift står följande: 
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Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av 
insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.  
 
Det innebär att stämmar inte får fatta beslut som rör årsavgifterna. 
 
Styrelsen vill dock ta tillfälle i akt och föra ett resonemang kring varför det finns ett 
”överskott på 7 Mkr”, omständigheterna kring detta och några tankar om framtiden.  
 
Det överskott som idag finns beror på att renoveringen av garaget som gjordes under 2014–
2015 kostade lägre än beräknat. Föreningen har dessutom under flera år (sedan 2006 – 
2007) gjort kostnadsbesparande investeringar. Under senare år har varit en period med låga 
räntor och föreningen har amorterat de senaste 5 år ca 2 Mkr/år.  Låneskulden har blivit 
mindre (99,3 Mkr per den 31 december 2021) och med de låga räntor som funnits har 
överskottet ökat, trots amorteringar.  
 
Stämman tog beslut 2019 att bygga om samtliga souterrängslokaler till bostadsrätts--
lägenheter. En lokal byggdes om till lägenheter 2021 och finansierades med de medel som 
föreningen har. Det kommer nu att bli flera ombyggnader i år och nästa år. Vi behöver dock 
inte ta lån för att finansiera dessa ombyggnader, eftersom vi kan använda det överskott som 
finns. Vi får tillbaka det investerade kapitalet när bostadsrättslägenheterna säljs. 
 
Enligt tillgängliga analyser håller perioden med låga räntor på att ta slut och räntehöjningar 
väntas. Inför det finns det tankar om att göra en större amortering i slutet av året då lån på 
ca 48 Mkr kommer att omförhandlas. En sådan amortering är tänkt att motverka 
räntehöjningars effekter, eftersom lånestocken blir mindre.   
 
En möjlighet att ha en ännu stabilare ekonomi och därmed öppna för avgiftssänkningar är 
att använda det kapital som föreningslokalen utgör och bygga den om till bostadsrätts-
lägenheter. Det kan även finnas utrymme för att ordna en övernattningslägenhet,  en 
önskan från medlemmar sedan många år. Denna åtgärd kan även höja föreningens 
attraktivitet på bostadsmarknaden.  

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 

 
 

Motion 5 
 
Belysning på gårdarna behöver sparas ner nattetid. 
Vi har lampor på fasaderna, lyktstolpar, belysning i lusthus, strålkastare på konstverk på 
väggen Södra gården, en strålkastare som lyser upp mitt sovrum 5 vån upp hela natten. Vi 
har trädbelysning på vintern som är vacker men behöver inte lysa från kl 24 - 6. 
Vi kan ha en begränsad belysning nattetid ex bara på fasaderna. Någon lampa kan också vara 
rörelsestyrd om man behöver se. 
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Släck lusthusen på vintern när träden är belysta. 
Vill att vi fattar ett beslut om el-besparande åtgärder. 
 

Styrelsens svar 

Motionen handlar om att stämman fattar ett beslut om el-besparande åtgärder och därför 

behövs minska belysningen nattetid samt att åtgärda en strålkastare som lyser upp 

motionärens sovrum på 5 vån upp hela natten. 

Den belysning som finns på södra och norra gården är för det mesta ledbelysning som är 
mycket effektiv och billigare än traditionell belysning. All belysning är programmerad så att 
den automatiskt följer ljusförhållanden under dygnet. Den belysning som enligt plan ska 
ersättas senast i år är den som sitter på fasaden, eftersom den typen inte kommer att 
tillverkas längre. Den kommer att ersättas med led armaturer som är effektivare. 
 
Gällande strålkastaren som belyser motionärens sovrum kommer styrelsen att utredda om 
vinkeln på nuvarande armatur kan rättas till alternativt ersättning av armaturen med en 
sådan som har en mindre vinkel och belysa endast konstverket. 
 
Det är styrelsens uppfattning att det är flertalet av medlemmar och boende uppskattar att vi 
har ljusa gårdar under nattetid och de mörka timmar som finns under året. Det ökar 
tryggheten och känslan av välbefinnande.   

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 

 

Motion 6 
 
Hur uppfyller vi reglerna och rekommendationer för ett bra brandskydd? 
Viktigast är dokumentationen och att styrelsen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete 
och att hela styrelsen har utbildning i ämnet, då hela styrelsen är ansvariga. 
Dokumentation kring kontroll av rökluckor vill jag att ni redovisar. 
 
Jag vill att styrelsen/brf Jakob har utbildning inom brandskyddsarbete, att styrelsen ordnar 
brandskyddsronder och vidtar åtgärder för de brister som framkommit  
och att ni redovisar ert Brandskyddsarbete. 
 

Förslag till styrelsens svar 

Föreningen följer Lag (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 

2004. 2 kap 2 § innehåller krav på att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska ha 

brandsläcknings- och livräddningsutrustning samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga och begränsa brandskador.  



9 (15) 
 

För att följa dessa bestämmelser anlitar styrelsen upphandlade entreprenörer, bland andra 

DAFO Brandskydd AB, El- och Fastighetsservice AB (EFS) med flera.   

Dokumentation finns i EFS ärendehanteringssystem. Detta görs för att denna dokumentation 

ska finnas tillgänglig även om den finns i föreningens arkiv. 

De åtgärder som föreningen vidtagit för att följa dessa bestämmelser är följande: 

Rökluckorna kontrolleras årligen.  

De brandspjäll som hör till fläkt aggregaten som finns inom förening kontrolleras var 24 

timma av styrsystemen, med larmfunktion om fel uppträder. En mekanisk och okulär 

kontroll utförs 4 gånger per år. 

Branddörrar till de olika utrymmen som finns på entréplan kontrolleras i samband med 

trapphus rondering och städning. Om fel påträffas görs felanmälan. Här har också boende en 

stor roll att fylla genom att felanmäla sådant som är trasigt. 

De i trapphusen monterade nödbelysning kontrolleras i samband med rondering. En grön 

liten lampa i de armaturer som innehåller nödljusfunktion visar att allt är som det skall vara. 

Utrymningsvägar kontrolleras varje månad 

• Utrymningsväg och väg till utrymningsväg, till exempel trapphus, är inte blockerad.  

• Dörr i utrymningsväg är lätt öppningsbar och nödöppningsbeslag fungerar. 

• Utrymningsväg är utmärkt med skyltar. 

• Genomlyst/belyst skylt lyser och nödljusfunktionen fungerar. 

• Utrymningsväg är fri från brännbart material. 
 

Brandcellsgräns kontrolleras varje månad 

• Dörr/port är försedd med dörrstängare alternativt hålls låst. 

• Dörrstängare fungerar. 

• Dörr är inte uppställd med kil eller dylikt. 

• Dörr sluter tätt, fallkolven går i lås ordentligt. 
 

Ordning och reda –  Varje månad kontrolleras  

• att skräp och emballage förvaras på avsedd plats. 

• Att sopkärl/containers är placerade så att en brand inte kan spridas till intilliggande 
byggnader. 

 
Brandgasventilation – kontroll varje år 

• Rökluckor öppnar. 

• Frånluftsfläktar startar. 

• Tilluftsfläktar startar/öppningar öppnas. 

• Styr- och reglerfunktioner fungerar. 
 

Brandvarnare – information varje år, förslagsvis inför advent 

• Föreningen installerade brandvarnare för ca 10 år sedan. Föreningen stod för 
apparaten och installationskostnader och medlemmarna för batteribyte. Vid varje 
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lägenhetsöverlåtelse görs en kontroll att brandvarnare finns och att den fungerar. 
Om brandvarnare inte fungerar uppmanas säljaren att byta batteri.   

• Uppmaning till medlemmar att byta batteri i brandvarnaren. Hjälp erbjuds de som 
har svårighet att klara detta själva. 

• Påminnelse om att då och då prova att brandvarnaren och batterierna fungerar. 
 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar  
 
- Att anse motionen besvarad.  
 

Motion 7 
 
Ladda El-bil 
 
Är det möjligt att kunna ladda el-bil i garaget eller området. 
Vill att vi ordar så att det går att ladda en El-bil inom föreningen, garaget eller i närheten 
eller på annat sätt ordnar så att det är möjligt att ladda en El-bil. 
 

Styrelsens svar 

I motionen föreslås att el-bil kan laddas i garaget eller området. Garaget ägs och förvaltas av 

Jakobs Samfällighetsförening som har fyra delägare. Frågan om laddning av elbil håller på att 

utredas och kommer att diskuteras under hösten tillsammans med frågor som angår byte av 

motorvärmaruttag och garagets hållfasthet med anledning av att elbilar väger avsevärt mer 

än dagens bilar.  

Gällande andra alternativ för laddning av elbilar såsom i föreningens mark eller i närheten 

eller på annat sätt ser styrelsen inga möjligheter alls. 

Styrelsen rekommenderar stämman att med ovanstående svar 

- Att avslå motionen och  
- Att anse motionen besvarad. 
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Motioner om stadgeändring som kräver behandling av två på varandra 
följande stämmor, varav en är ordinarie 

Följande två motioner, Motion ”Meddelande ska skickas i e-post” och Motion 
”Meddelanden anslås i föreningens hus eller genom utdelning” ska behandlas av två på 
varandra följande stämmor, varav en är ordinarie eftersom de berör föreningens stadgar. 
 
Dessa motioner behandlades på den extra föreningsstämma som ägde rum den 1 december 
2021 och de ska behandlas nu vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2022. 

1. Motion Meddelanden ska skickas i e-post (innehåller 
stadgeförändringsförslag)  

I denna tidsålder händer det lätt att en medlem inte kan få föreningens meddelande i tid 
bara på grund av att inte ha varit hemma. Jag föreslår att alla viktiga meddelanden ska 
skickas i e-post. Stadgarna behöver förändras. Förslag under:  

32 § Medlems- och lägenhetsförteckning  

FRÅN:  
[..]  
Medlemsförteckningen ska innehålla  
1. varje medlemsnamn och postadress,  
[..]  
 
TILL:  
[..] Medlemsförteckningen ska innehålla  
1. varje medlemsnamn, e-postadress (om finns) och postadress,  
[..]  
 
52 § Meddelanden  
 
FRÅN: Meddelanden anslås i föreningens hus eller genom utdelning.  
 
TILL:  
Meddelanden anslås i föreningens hus eller genom utdelning.  
Meddelanden skickas även genom e-post.  
 
Mikko Koivunalho, Allmogevägen 18 
 
Styrelsens svar 

Motionären efterlyser möjlighet att använda e-post för förmedling av information från 
föreningen.  

I föreningens stadgar 16 § sjunde stycke står följande: ”Elektroniska hjälpmedel för 
befordran av kallelse får användas förutsatt att gällande regler enligt lag om ekonomiska 
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föreningar uppfylls. Möjlighet att använda elektroniska hjälpmedel omfattar även andra 
handlingar som enligt lag i vissa fall måste skickas med post. ” 

En majoritet av föreningens medlemmar har en e-postadress och kan vara intresserade av 
att få meddelanden från föreningen genom e-post. Styrelsen ställer sig därför positivt att 
börja använda den möjlighet som redan finns i våra stadgar att skicka information genom e-
post. Styrelsen vill dock betona att det handlar om en möjlighet och inte ett tvång. De som 
inte har e-post eller inte vill ha information genom e-post kommer fortsatt få information 
genom utdelning eller genom anslag i föreningens hus.   

Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning regleras i lag (Bostadsrättslagen 9 kap. 8 § 
och 9 kap. 9 § -9 a§). Lägenhetsförteckningen är en offentlig handling och får inte innehålla 
e-postadress. För att föreningen ska kunna använda sig av möjligheten att skicka e-post 
behövs av det skälet en separat medlemsförteckning med medlemmarnas e-postadress som 
upprättas med medlemmarnas medgivande. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen att införa kompletterande ändringar och 
förtydligande i föreningens stadgar så att medlemmar får information genom e-post. Dessa 
kompletterande ändringar behöver göras i 16 § Kallelse och 52 § Meddelande. Dessutom ska 
en separat medlemsförteckning innehållande medlemmarnas e-postadress upprättas efter 
samtycke från varje medlem som vill få information genom e-post. 

För att ändringar i stadgarna av den typ som föreslås ska äga kraft krävs, enligt föreningens 
stadgar i 57 § Stadgeändring, att beslut om ändring fattas av två (2) på varandra följande 
föreningsstämmor, varav en är ordinarie. Den första stämmans beslut utgörs av den mening 
som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som 
ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande 
har röstat för beslutet. 

1. Ändring i stadgarna 

§ 16 Kallelse, fjärde stycket. 

Nuvarande lydelse: 
 
Fjärde stycket 
Kallelsen ska vara skriftlig och delas ut till varje medlem; medlemmar som innehar en bostad 
tillsammans kan få en gemensam kallelse. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen i 
stället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom 
föreningens hus eller publiceras på hemsida.  
 
Föreslagen lydelse: 
 
Fjärde stycket 
Kallelsen ska utfärdas genom utdelning och e-post till de medlemmar som uppgivit en e-
postadress till styrelsen. Medlemmar som innehar en bostad tillsammans kan få en 
gemensam kallelse genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen i 
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stället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom 
föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats. 

§ 52 Meddelanden 

Nuvarande lydelse: 
Meddelanden anslås i föreningen hus eller genom utdelning. 
 
Föreslagen lydelse: 
Meddelande anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats eller genom utdelning. 
Meddelanden skickas även genom e-post till de som uppgivit en e-postadress till styrelsen. 
 

2. Separat medlemsförteckning innehållande e-postadresser upprättas 

En separat medlemsförteckning innehållande e-postadresser upprättas efter medgivande 
från varje medlem som är intresserad av få information från föreningen genom e-post. 

Med hänsyn till det ovannämnda föreslår styrelsen föreningsstämman 

- Att § 16 Kallelse, femte stycket och § 52 Meddelanden i föreningens stadgar ändras 
enligt punkt 1 ovan, 
 

- Att ge styrelsen i uppdrag att upprätta en separat medlemsförteckning innehållande e-
postadresser enligt punkt 2 ovan samt  
 

- Att anse motionen besvarad. 
 

 

Ovanstående motioner behandlades vid den extra föreningsstämman den 1 
december 2021 
 
Motionen behandlades i extra föreningsstämman den 1 december 2021. I protokollet från 
den extra föreningsstämman anges följande: 
 
1) Motion om att Meddelande ska skickas i e-post (innehåller stadgeändring). 
 
Stämman diskuterade Mikko Koivunalhos motion och styrelsens förslag till stadgeändringar.  
Efter diskussioner återkallade Mikko Koivunalho sin motion gällande 32 §. 
 
Styrelsen korrigerade sitt förslag gällande 52 § till att ändras enligt följande ”Meddelande 
anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats och genom utdelning. Meddelande 
skickas även genom e-post till de som uppgivit en e-postadress till styrelsen.” 
 
Motionären Mikko Koivunalho återkallade sin motion gällande 52 §. 
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Vid omröstning beslutade stämman enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring. 
Det innebär att det beslutades på stämman att paragraferna skulle få nedanstående 
lydelser. 
 
16 § fjärde stycket fick följande lydelse. 
 
”Kallelse ska utfärdas genom utdelning och e-post till de medlemmar som uppgivit en e-
postadress till styrelsen. Medlemmar som innehar en bostad tillsammans kan få en 
gemensam kallelse genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället 
skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus 
eller publiceras på föreningens webbplats”. 
 
52 § fick följande lydelse. 
 
”Meddelande anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats och genom utdelning. 
Meddelanden skickas även genom e-post till de som uppgivit en e-postadress till styrelsen.” 
 
2) Styrelsens proposition om att separat medlemsförteckning innehållande e-postadresser 

ska upprättas. 
 
Stämman diskuterade förslaget. 
 
Mikko Koivunalho ansåg sin motion besvarad vad rörde medlemsförteckning. 
 
Vid omröstning biföll stämman med enkel majoritet styrelsens förslag och gav styrelsen i 
uppdrag att upprätta en separat medlemsförteckning innehållandes e-postadresser efter 
medgivande från varje medlem som är intresserad av att få information från föreningens via 
e-post. 
 
 

Fortsatt behandling av motionerna eftersom stadgeändring kräver 
godkännande av två på varandra följande stämmor, varav en är ordinarie 
 
1. Med hänvisning till behandling av motion om 16 § fjärde stycket i föreningens stadgar 

som extra föreningsstämman den 1 december 2021 beslutade att enhälligt bifalla 
föreslår styrelsen  

 

• Att stämman bekräftar för andra gången att 16 § fjärde stycket får följande lydelse: 
 
”Kallelse ska utfärdas genom utdelning och e-post till de medlemmar som uppgivit en e-
postadress till styrelsen. Medlemmar som innehar en bostad tillsammans kan få en 
gemensam kallelse genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen i 
stället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom 
föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats”. 
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2. Med hänvisning till behandling av motion om 52 § Meddelande i föreningens stadgar 

som extra föreningsstämman den 1 december 2021 beslutade att enhälligt bifalla 

föreslår styrelsen 

 

• Att stämman bekräftar för andra gången att 52 § Meddelande i föreningens stadgar 
får följande lydelse: 

 
”Meddelande anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats och genom utdelning. 
Meddelanden skickas även genom e-post till de som uppgivit en e-postadress till 
styrelsen.” 
 
 


