Bilaga. Information om poströstning
Hej medlemmar i Brf Hartassen
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har styrelsen valt att följa
Regeringens rekommendation om att undvika fysiska stämmor om möjligt.
Regeringen har infört en tillfällig lag som bland annat gör att styrelsen kan besluta att medlemmarna
i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämmor, även om stadgarna säger annat.
Lagen har kompletterats med ändringar som trädde i kraft den 18 maj. Ändringarna innebär att
föreningar även kan hålla rena poströstningsstämmor, det vill säga helt utan fysisk närvaro. Liksom
den tillfälliga lagen gäller även dessa lagändringar till den 31 december 2021.

Hur går det till?
Styrelsen kommer att ladda upp poströstningsblanketten på hemsidan (www.hartassen.se) samt i
”Min Föreningsapp” senast 1 vecka innan extrastämman den 15 Mars. Där kommer den finnas
tillgänglig fram till extrastämman. Sedan kan ni maila in era poströstningsblanketter till
postrostning.brf.hartassen@gmail.com eller skriva ut och lämna i brevlådan vid Vaktmästeriet på
Hermelinvägen 92A.
För er som inte vill hantera Poströstningen elektroniskt finns det några exemplar utskrivna och
utlagda i tvättstugorna. Lämna sedan in din poströstningsblankett i brevlådan vid Vaktmästeriet på
Hermelinvägen 92A. Om det skulle vara slut på utskrifter var så snälla och kontakta
styrelsen@hartassen.se
OBS! Påskrift krävs för giltig röst om du lämnar in en papperskopia! Om du mailar in så räcker Namn
och Lägenhetsnummer.
Er poströstningsblankett ska vara föreningen tillhanda senast den 15 Mars klockan 12.00

Information kring poströstning utan fysisk närvaro
Här nedan följer lite information från regeringen kring vilka regler och förhållningssätt som gäller
kring poströstning och de röstberättigades möjlighet till begäran om upplysningar.
Begäran om upplysningar
Vid poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. Därför ska alla
medlemmar kunna lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före stämman. Det
går bra att skicka mail till styrelsen@hartassen.se . Svaren, det vill säga upplysningarna, ska hållas
tillgängliga för medlemmarna och skickas till den medlem som begärt upplysningarna senast fem
dagar innan stämman. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna publiceras där. Dvs. de
kommer publiceras på www.hartassen.se
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.

