
Till årsmöte 2022 för Brf Soluret  

Motion om att ha en extra medlemsstämma för att ta ställning till 
HSBmedlemsskap  

Jag som skrivit denna motion är:  

Peter Widner, Vallavägen 93 Igh 1302  

Till föreningens årsstämma 2020 så hade undertecknad skrivit en motion om att föreningen bör 
bli medlem fullt ut i HSB.  
Stämman beslöt då att hänvisa frågan till en extrastämma. Anledningen var att det ansågs 
viktigt att kunna diskutera frågan omsorgsfullt, vilket skulle vara svårt att hinna med på en 
ordinarie stämma.  
Av olika skäl så genomfördes aldrig en extrastämma där diskusion och där olika synpunkter och 
argument fick mötas, värderas och jämföras. En stämma med enbart poströstning fick ersätta och 
där tilläts ingen argumentering förutom styrelsens,  

Föreningen har alltjämt låg aktivitetsnivå. Risken att snart, eller på sikt, inte få till en 
beslutsmässig styrelse är påtaglig. Inför årets stämma (2022) finns ju t.ex. ingen valberedning.  

Alternativen för föreningens framtid är att trygga denna och våra investeringar antingen genom 
att fler medlemmar vill vara aktiva eller på andra sätt, t.ex. genom fullvärdigt medlemskap i HSB.  

Detta behöver vi medlemmar diskutera grundligt. Vi behöver väga för och nackdelar med 
HSBmedlemskap mot varandra och sedan ta ett beslut som vi medlemmar behöver ta ansvar 
för.  

- Jag yrkar att stämman fattar beslut om att under hösten 2022 eller våren 2023 
hålla en extra medlemsstämma för att diskutera och besluta om huruvida föreningen ska 
vara HSBmedlemsskap fullt ut eller inte.  
Denna extrastämma ska hållas på traditionellt sätt, dvs omröstningen sker på plats där 
de medlemmar som registrerat sig och är fysiskt närvarande har rätt att rösta. Således 
ska inte poströstning tillåtas. Däremot ska fullmakt kunna lämnas så som tidigare varit 
brukligt på medlemsstämmor.  

- Om denna extrastämma beslutar sig för HSB-medlemsskap fullt ut, så ska 
frågan tas upp för en andra omröstning på 2023 års ordinarie medlemsstämma. Detta på 
grund av att det krävs att två på varandra följande stämmor fattar beslutet för genomföra 
de stadgeförändringar som behöver göras.  

Handen 2022-03-20  



  
 

 

 

Styrelsen yrkar på avslag av motionen med följande motivering:  

  

På extrastämman 2021 togs frågan upp om Brf Soluret skulle ingå ett medlemskap med organisationen 

HSB. Det röstades fram att föreningen inte skulle ingå ett medlemskap.  

16 personer röstade ja.  

38 personer röstade nej.  

1 person ville anstå till fortsatt stämma.  

  

Extrastämman hölls under pandemin och pandemilagen var gällande under den tiden, därav hölls 

extrastämman per poströst.  

Frågor och svar kunde mailas in och presenterades på hemsidan innan extrastämman. 

  

Styrelsen ser därför motionen som redan besvarad av stämman och yrkar därför på avslag av motionen.  

  

  

   


