HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby
2020-04-15

Vi hade tänkt att hålla vanlig stämma den 13 maj 2020.
Coronaviruset ville annorlunda.
Styrelsen i Brf Jupiter stod inför ett svårt val detta år: hålla vanlig stämma och riskera många
medlemmars hälsa eller hålla ovanlig stämma och minimera risken för smittspridning. Vi valde det
senare.
Styrelsen har således beslutat att genomföra stämman digitalt, dvs. via internet. (Mer info längre ner i
texten.) Vi tycker givetvis att det är tråkigt att den årliga möjligheten att träffa många andra medlemmar
i den egna föreningen, över lite fika och en bulle, inte blir av detta år men det väger lätt mot den
påtagliga risken att en eller flera medlemmar skulle kunna insjukna i covid-19.
Våra revisorer har i god tid lämnat revisionsberättelse utan anmärkningar och tillstyrker att stämman
behandlar resultatet enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Det är styrelsens
förhoppning att våra medlemmar känner sig trygga med revisorernas besked.
Varje medlem som har synpunkter på eller frågor med anledning av årsredovisningen uppmanas att i
god tid innan stämman, senast den 6 maj, skicka dessa till förvaltningskontoret så att styrelsen ges
möjlighet att lämna tydliga och tillfredställande svar på stämman.
För att förenkla genomförandet av stämman kommer vi att genomföra stämman med färre
omröstningar/acklamationer än normalt. De viktiga frågorna som stämman har att ta ställning till
kommer stämman ges möjlighet att rösta om elektroniskt. De frågorna är:
1.
2.
3.
4.

Styrelsens förslag till hantering av 2019 års resultat
Stämmans beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten år 2019
Valberedningens förslag till styrelse för perioden 2020/2021
Styrelsens förslag till beslut med anledning av en inlämnad motion

Årets föreningsstämma kommer att genomföras via en applikation på datorn som heter Microsoft
Teams®. Den laddas ner till din dator utan kostnad och den kostar inget att använda.
Förvaltningskontoret kommer att lägga upp en instruktionsvideo på föreningens webbsida. Du får en
länk till instruktionsvideo tillsammans med bekräftelse på att du anmält dig till stämman.
För att kunna delta i stämman ska du i god tid, senast den 6 maj, anmäla ditt intresse via e-post eller
telefon, till förvaltningskontoret genom att uppge namn, postadress och det tresiffriga lägenhetsnumret
samt din e-postadress. Din e-postadress kommer att användas för att skicka länken till Teams-mötet för
stämman. Endast personer som kan ange dessa fyra uppgifter kommer att få elektronisk inbjudan till
stämman.
Om du själv inte kan delta, har tillgång till dator eller väljer att representeras av en annan person vid
stämman så ska du utöver uppgifterna ovan inlämna till förvaltningskontoret en ifylld och
undertecknad fullmakt. Dessutom ska du ange e-postadress till den du givit fullmakt, eftersom länken
till Teams-mötet för stämman skickas till den personen. Information om fullmakt samt
fullmaktsblankett finns tillgänglig på hemsidan på följande länk https://www.brfjupiter.se/varbrf/foreningsstamma.
För att säkerställa att stämman kan avlöpa utan störande problem kommer alla intresserade som
anmält deltagande att få prova på Teams den 7 maj När du anmält kommer förvaltningskontoret att
bjuda in dig till ”övningsmötet”.
Styrelsen hoppas kunna bjuda in till ett extra informationsmöte så snart risken för smitta inte längre
är så stor. Utöver traditionsenligt kaffe och bulle kommer vi att informera om allt som inte fick plats på
stämman.
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