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Ingen vanlig föreningsstämma i år 
Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor under den pågående pandemin genomförs på 
ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronavirus och covid-19 minimeras. I detta 
syfte har riksdagen under våren bland annat stiftat lagen (2020:198) om tillfälliga undantag 
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
Styrelsen har den 5 oktober, med stöd av denna lag och i enlighet med HSBs rekommen- 
dationer, beslutat att ordinarie föreningsstämma med HSB Brf Blåsut kommer att hållas 
genom så kallad poströstning, som räknas samman torsdagen den 26 november 2020. 
Föreningens medlemmar kommer alltså inte att samlas på sedvanligt sätt, utan 
medlemmarna får möjlighet att rösta genom att kryssa för ett antal alternativ i ett formulär 
som delas ut i brevinkasten samtidigt med stämmohandlingarna. 
Nedan presenteras valberedningens förslag till kandidater i de val som ska genomföras på 
stämman. Medlemmarna kan senast den 25 oktober nominera ytterligare kandidater (se 
Nominering, nedan). 
Omkring den 5 november delas stämmohandlingar och omröstningsformulär ut i 
brevinkasten. Fram till den 15 november kan medlemmar lämna in frågor på årsberättelse, 
budget och annat stämmomaterial, som någon styrelseledamot svarar på före den 20 
november. Frågorna lämnas via mejl till brf.blasut@telia.com eller på expeditionen. Frågor 
och svar läggs även upp på föreningens hemsida. 
Till och med den 25 november kan en medlem per lägenhet lämna sitt omröstningsformulär 
på expeditionen. Den 26 november samlas de sex stämmofunktionärerna (stämmo-
ordförande, protokollförare, två justeringspersoner och två rösträknare – någon eller några 
av dem eventuellt via webb-uppkoppling) och räknar samman rösterna och det hela 
protokollförs. Troligen kommer sammanräkningen att kunna följas i en så kallad webb-
sändning. 
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Valberedningens förslag till val 
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 3 – 11 ledamöter och högst fyra suppleanter, varav en 
ledamot och högst en suppleant utses av HSB. Valberedningen föreslår nio ledamöter och 
inga suppleanter.  
Tre ledamöter (Dan Öjvind Gasstorp, Marina Ghersetti och Rebecca Jones) valdes 2019 på två 
år.  
Valberedningen föreslår att stämman nu väljer Linda Caraza (omval), Ulla Alfredsson, Håkan 
Alnebratt, Margareth Lewestam och Pernilla Ranagården till ledamöter, alla på två år.  
HSB Göteborg anmäler Klas Sjödell som sin ledamot (omval). 
Revisorer ska det enligt stadgarna vara 2 – 3 stycken och högst en suppleant. Mandattiden är 
fram till nästa stämma. En revisor utses av HSB Riksförbund.  
Valberedningen föreslår att Mats Lindqvist väljs till ordinarie revisor (omval) och Lena 
Björneld till suppleant (nyval). 
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av lägst två ledamöter. Valberedningen föreslår 
att den nya valberedningen består av två ledamöter, nämligen Kalle Bäck (nyval) och Patrik 
Nordin (omval). Patrik Nordin föreslås bli valberedningens ordförande. 
En utförligare presentation av de personer som föreslås i årets val kommer inom kort att  
läggas ut på hemsidan. 
Valberedningens rapport från sitt arbete, förslag till arvoden mm kommer i stämmohand-
lingarna omkring den 5 november. 
 
Nominering 
Medlem kan senast den 25 oktober skriftligen föreslå sig själv eller någon annan som 
kandidat i de val som förekommer i omröstningen/stämman. Det ska tydligt framgå att den 
som föreslås har accepterat nomineringen. Bifoga gärna foto och en kort presentation (högst 
800 tecken inkl. mellanslag) på den föreslagne, som kan läggas ut på hemsidan. Skicka 
nomineringar till brf.blasut@telia.com eller lämna på expeditionen. 
 
Föreslå justeringspersoner och rösträknare 
Valberedningen föreslår Thomas Fasth till justeringsperson samt Krum Berovski och Emelie 
Ekholm till rösträknare. Fram till och med den 25 oktober tar valberedningen emot förslag på 
ännu en justeringsperson – t.ex i mejl till brfblasut.valberedning@gmail.com. Om du inte har 
tillgång till e-post kan du kontakta valberedningsordförande Katja på tel. 0708881009.  
Vill du nominera andra medlemmar än dem valberedningen föreslagit till justeringsperson 
och rösträknare kan du skicka nominering(ar) till brf.blasut@telia.com eller lämna på 
expeditionen. 
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