28 maj 2020

Till
SKBs fullmäktige och tjänstgörande suppleanter samt för kännedom
fullmäktigesuppleanter, revisorer, hyresutskott och valberedning

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 i Stockholms
Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening
Tid: tisdag den 23 juni kl 18.00 via poströstningsförfarande
Plats: Stockholm, fullmäktige deltar endast via poströstning
Styrelsen för Stockholms Kooperativa Bostadsförening kallar härmed till ordinarie
föreningsstämma via poströstning.
Enligt gällande lag måste SKBs ordinarie föreningsstämma genomföras senast den 30 juni.
Föreningsstämman ska omfatta vissa obligatoriska delar. Dessa är fastställelse av resultatoch balansräkning, disposition av föreningens vinst eller förlust och ansvarsfrihet för
styrelse och VD samt andra ärenden som stämman ska behandla enligt lag om ekonomisk
förening eller stadgar. Om resultat- och balansräkning, disposition av föreningens vinst eller
förlust och ansvarsfrihet för styrelse och VD inte hanteras innan juni månads utgång
kommer årsredovisningen inte att kunna registreras hos Bolagsverket senast den 31 juli.
Det skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser för SKB som i förlängningen riskerar att
Bolagsverket fattar beslut att likvidera föreningen.
När det gäller resterande delar av den ordinarie föreningsstämman (förslag till val, arvoden,
årsavgift, inriktningsbeslut och motioner) föreslår styrelsen att dessa behandlas vid en
fortsatt ordinarie föreningsstämma som i nuläget planeras till den 29 september. Önskan är
att kunna genomföra den med fysisk närvaro då det är viktigt att fullmäktige och motionärer
ges möjlighet att diskutera inkomna motioner samt inriktningsbeslut.
Styrelsen har fattat beslut om att den ordinarie föreningsstämman den 23 juni ska
genomföras via poströstningsförfarande helt utan fysiskt deltagande av fullmäktige eller
ombud. Inte heller motionärer eller personer som inte är medlemmar har rätt att närvara.
Detta gäller dock inte sådana funktionärer som enligt lag eller associationsrättsliga
principer har rätt eller skyldighet att närvara t.ex. revisorer, styrelseledamöter, särskild
stämmoordförande, sekreterare m.fl. Beslutet är i enlighet med lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som
syftar till att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19 samt underlätta för
föreningar att genomföra sina stämmor utan hälsorisker för medlemmar och andra.
Presidiet samt två justerare/rösträknare, kommer att vara på gemensam plats vid
föreningsstämmans genomförande. Alla inkomna numrerade kuvert prickas av mot
förteckningen av fullmäktige och tjänstgörande suppleanter. De avprickade personerna
anses närvarande vid stämman och ingår alltså i röstlängden. Sedan öppnas kuverten och i
dem ligger ett förseglat kuvert i vilken poströsten finns. Samtliga förseglade kuvert öppnas
och rösterna sammanräknas. Röstresultaten publiceras på Mina sidor snarast möjligt efter
avslutad stämma och stämmoprotokoll läggs ut på Mina sidor inom tre veckor.
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Vi vill betona vikten av att alla ordinarie fullmäktige, eller i förekommande fall
tjänstgörande suppleanter, deltar i poströstningsförfarandet och skickar in sin poströst i
så god tid som möjligt. Dock måste poströsten vara SKB tillhanda senast torsdag den 18
juni. Minst 40 % av fullmäktige/tjänstgörande supplenater måste delta för att stämman ska
vara beslutsför. Till poströstningsförfarandet kallas endast ordinarie fullmäktige och
tjänstgörande suppleanter. Om du inte har möjlighet att delta i poströstningen ber vi att du
kontaktar SKB omgående, dock senast 9 juni, så att vi får möjlighet att kalla en suppleant.
En begäran om upplysning gällande någon av de punkter som ska avhandlas vid
föreningsstämman den 23 juni ska skickas till SKB, Styrelsen, Box 850, 16124 Bromma och
vara föreningen tillhanda senast den 12 juni.

I detta utskick bifogas:
Kallelse till föreningsstämma, Dagordning, Årsredovisning 2019, Poströstning – information
och formulär, ett mindre poströstningskuvert samt ett numrerat svarskuvert. (Obs! Endast
fullmäktige och tjänstgörande suppleanter erhåller poströstningskuvert och svarskuvert)

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

