Motion till föreningsstämman 2020 Brf Hornsgatan Hornsbruksgatan
Brf Hornsgatan Hornsbruksgatans styrelse bör vid halvtid mellan två ordinarie föreningsstämmor
bjuda in medlemmarna till ett fråge- och informationsmöte om i föreningen pågående ärenden.

Det finns en utbredd känsla bland medlemmar att informationen som anslås i hissarna inte är
tillräcklig för att medlemmarna ska kunna bilda sig en uppfattning om läget i föreningen. De senaste
åren har till exempel besvärliga hyresgäster och outhyrda lokaler och parkeringsplatser väckt undran
om hur mycket vi förlorat i inkomster och vad som görs åt saken. Nyckelbytet och behovet av
hobbyrummet är andra saker som många anser borde ha grundats bättre hos medlemmarna. Och
vad händer med utredningen om ombildning till äkta förening?
Ett informations- och frågemöte kan vara berikande för såväl medlemmar som styrelse. Många av
föreningens medlemmar har styrelseerfarenhet, eller bott i föreningen länge och har en massa
kunskap som kunde delges sittande styrelse vid ett sådant möte. Att dessutom engagera
medlemmarna i aktuella frågor är också ett sätt att skapa intresse för framtida styrelsearbete.
Slutligen är det viktigt att medlemmarna kommer välinformerade till ett årsmöte då stadgeenliga
beslut om ansvarsfrihet och nya styrelseval sker.

Ett sådant möte skulle kunna ske under ganska enkla former som t.ex. vid lastkajen, eller
hobbyrummet, och utan förplägnad. Det är möjligheten att ställa frågor och delges information som
är det viktiga.
Föreningsstämman bör därför besluta att styrelsen som ny rutin bjuder in medlemmarna till ett
informations- och frågemöte vid halvtid mellan två ordinarie föreningsstämmor.
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Styrelsen yttrande

Styrelsen är förstående till, och håller med om, motionärernas önskan om att få mer omfattande
uppdateringar under verksamhetsåret då varje enskild medlem inte har full insyn i pågående arbeten
i föreningen.
Föreningen har däremot, utöver stadgan, idag inga egna skriftliga tvingande rutiner. Att på
årsstämmonivå besluta om rutiner för kommande styrelser och verksamhetsår blir svårt att följa upp
och med olika kravdokument i en bostadsrättsförening blir det svårt för både styrelse och
medlemmar att reda ut vad som gäller.
Men då sittande styrelse fortsatt tycker att tanken är med kortare informationsträffar är bra, så;
rekommenderar styrelsen att man vid korvgrillningen i samband med varje höst-/vårstädning har en
fråge-/informationsstund.
Vidare så skickar styrelsen gärna vidare uppmaningen till medlemmar att mer än gärna höra av sig till
styrelsen om man har frågor eller funderingar om pågående arbeten och/eller komma med bra
insikter och förslag. Styrelsens uppdrag är att verka för föreningens och medlemmarnas bästa, och då
alla ledamöter också är medlemmar så ska det inte vara en ”vi och dem”-känsla.
Med anledning av andra stycket föreslår styrelsen årsstämman att motionen avslås.

