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Med anledning av rådande restriktioner har styrelsen tvekat med att faställa datum för 
föreningsstämma. Enligt stadgar ska stämma hållas senast 30 juni. Efter kontakt med revisor 
och Bostadsrätternas juridiska avd. har styrelsen beslutat att ändå kalla till föreningsstämma 
enligt stadgar Måndag 15 juni kl. 19.00. 
 
Vi kan inte hålla till som brukligt är i Hemabs lokaler.  
Därför kommer vi att tömma det övre garaget på ett tiotal bilar under några timmar. 
Bilägare kommer att informeras någon vecka innan stämman. 
Vår personalen kommer att dammsuga/städa ur så det blir en bra miljö där.  
Stolar kommar att placeras ut med rekommenderat avstånd och garagedörrarna kommer 
att vara öppna. Det kommer att finnas högtalare och mikrofoner så att alla som finns i 
garaget kan ta del av stämman. 
 
Styrelsen har även beslutat att inte bjuda på fika och inte lotta ut en fri månadshyra bland 
de som deltar på stämman. Vi uppskattar att vi håller oss under 50 personer och äventyrar 
på så vis inte rekommendationerna.  
 
För den som inte kan delta av olika skäl påminner vi att det finns möjlighet att delta via 
ombud. Årsredovisningen och kallelse delas ut under vecka 21. 
  
 

Ny lag för att underlätta genomförandet av 

bolagsstämmor 

Genom en ny, tillfällig lag ges nu större möjligheter för bolag och föreningar att 

genomföra sina stämmor med färre deltagare på plats. 

Spridningen av det nya coronaviruset får effekter för företagen när det är dags för 

vårens många bolags- och föreningsstämmor, då många aktieägare och 

föreningsmedlemmar får svårt att delta på stämmorna på plats. Den nya lagen om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor utökar möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och 

deltagande i stämman genom ombud, även om sådana möjligheter inte angetts i 

bolagsordningen eller kallelsen till stämman. På så sätt kan antalet personligen 

närvarande hållas nere samtidigt som aktieägare och medlemmar behåller så mycket 

inflytande som möjligt. 

Lagen trädde i kraft den 15 april och upphör att gälla vid årets utgång. 

 
  
Styrelsen Brf Fyren  Härnösand 2020-05-06 
 
 


