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Viktig information om årsstämman.
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Göteborg 2020-11-10

På grund av rådande situation med Covid 19 rekommenderar folkhälsomyndigheten att så många
möten som möjligt ersätts av alternativa former.
Riksbyggen rekommenderar också de bostadsrättsföreningar som ska genomföra sina årsmöten nu
under hösten till att genomföra dem om möjligt som en poströstnings- stämma.
Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening
enbart delta vid årsstämman genom poströstning och/eller elektronisk uppkoppling, detta oavsett vad
som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen
på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna kan vi undvika en fysisk
sammankomst, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande
omständigheter.
På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e November har styrelsen beslutat att röstning vid årsstämma
2020 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt
deltagande på ordinarie föreningsstämma i år.
Poströster med information om detta kommer att delas ut snarast till alla tillsammans med
årsredovisningen.
Ordinarie föreningsstämma i Riksbyggen Brf Göteborgshus ska hållas 2020-12-08.
Vid detta tillfälle kommer en oberoende stämmoordförande närvara tillsammans med styrelsen.
Då kommer poströstningen att sammanställas av rösträknare och protokollföras av sekreterare.
Stämmoprotokollet kommer sedan att justeras för att därefter skickas in till Riksbyggen.
Medlemmarna informeras efter årsmöte av styrelsen om omröstning av propositioner, förändringar i
styrelsen och annat av intresse.
Vid frågor vänligen kontakta E-mail styrelsen@goteborgshus53.se
Eller på telefon nedan angivna dagar: Imre 0735607206
Tisdag 24:e November 18:00 -19:00
Onsdag 25:e November 18:00-19:00
Torsdag 26:e November 18:00-19:00
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