
 

 

Kallelse till fortsatt ordinarie föreningsstämma 2020 i 
Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ 
hyresrättsförening 

Tid: lördag 21 november kl 10.00 med uppkoppling från kl.09.30 
Plats: Norra Latin, Norra Bantorget i Stockholm  

 
Styrelsen för Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB, kallar härmed till fortsatt 
ordinarie föreningsstämma. 

På SKBs ordinarie föreningsstämma den 23 juni 2020 fastställdes resultat- och 
balansräkning, disposition av föreningens vinst samt beviljades ansvarsfrihet för styrelse 
och VD.  På föreningsstämman beslutades att resterande punkter på dagordningen - förslag 
till val, arvoden, årsavgift, motioner och inriktningsbeslut - skulle behandlas vid en fortsatt 
ordinarie föreningsstämma.  

Styrelsen har fattat beslut om att den fortsatta ordinarie föreningsstämman den 21 
november 2020 ska genomföras genom en hybridstämma. Det innebär att stämman 
genomförs huvudsakligen digitalt via Percap och Teams (med mobilt Bank-ID) och 
styrelsen uppmanar till deltagande på detta sätt. Detta förfarande gäller för de 
fullmäktigeledamöter och tjänstgörande suppleanter som innehar rösträtt. Övriga deltagare 
(utan rösträtt) deltar endast via Teams. 

Styrelsen har också beslutat att en fullmäktigeledamot kan representeras via ombud. Ett 
ombud måste vara en annan fullmäktigeledamot eller tjänstgörande suppleant. Ombudet får 
totalt representera tre (3) fullmäktigeledamöter (exklusive sig själv) genom fullmakt.  

Möjlighet till fysiskt deltagande är mycket begränsad. Presidiet och andra föredragande 
kommer att finnas på plats i lokalen men styrelsen uppmanar till att följa 
Folkhälsomyndighetens senaste restriktioner att undvika fysisk närvaro vid möten och 
istället delta på föreningsstämman digitalt eller via ombud. Detta för att minska risken för 
spridning av coronaviruset. 

Vad behöver du göra senast den 11 november? 

Vi behöver din anmälan för deltagande på fortsatt föreningsstämma oavsett hur du 
väljer att delta. Genom anmälan har du också godkänt att SKB får använda kontakt-
/personuppgifter i samband med stämmans genomförande.  

- Vi behöver din anmälan för digitalt deltagande, senast den 11 november. Du anmäler dig 
till erika.bwikstrom@skb.org. När du deltar digitalt via Percap och Teams är det viktigt att 
du innan mötet har läst igenom instruktionen som bifogas. Testa gärna och se till så att allt 
fungerar. 

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

mailto:erika.bwikstrom@skb.org


 

 

- Om du är fullmäktigeledamot och vet att du själv inte har möjlighet att delta, behöver vi 
veta det snarast möjligt, dock senast 11 november, så att vi kan kalla in en suppleant. Du 
anmäler detta till erika.bwikstrom@skb.org 

- Om du vill delta genom ett ombud behöver du fylla i bifogad blankett, skriftligt 
undertecknad och daterad. Skicka in den i bifogat Svarskuvert så att vi har den senast den 
11 november. Om du vill att någon annan fullmäktigeledamot ska företräda dig men du inte 
vet hur du ska komma i kontakt med personen, vänd dig då till erika.bwikstrom@skb.org 
eller 08-704 6178 så hjälper vi till. Den du utser som ombud kan via verktyget Percap 
företräda dig digitalt utöver att denne företräder sig själv. 

- Om du vill delta på föreningsstämman men inte har möjlighet att delta digitalt eller genom 
ombud ber vi dig kontakta erika.bwikstrom@skb.org snarast möjligt, dock senast 11 
november. 

Om du blir tillfrågad om att vara ombud för flera fullmäktigeledamöter, behöver varje av 
dem skicka in en fullmakt. Observera att du kan maximalt vara ombud för tre andra 
fullmäktigeledamöter. 

Styrelsen föreslår den fortsatta ordinarie föreningsstämman 21 november 2020 att besluta 
att hänskjuta punkt 22 och 23 gällande motioner 2020 och inriktningsbeslut till behandling 
på SKBs ordinarie föreningsstämma 2021. Förslaget är grundat på att medlemsmöten och 
motionsmöte inte kunnat genomföras under våren/hösten samt den allvarliga situationen 
gällande coronaviruset i Stockholm. Styrelsen finner det av största vikt att 
inriktningsbeslutet och motionerna kan diskuteras brett i föreningen innan beslut. Det har 
inte varit möjligt på grund av den rådande pandemin.  

Styrelsen vill betona vikten av att alla ordinarie fullmäktigeledamöter, eller i förekommande 
fall tjänstgörande suppleanter, deltar på föreningsstämman digitalt eller via ombud. Minst 
40 % av fullmäktigeledamöterna/tjänstgörande suppleanter måste delta för att stämman 
ska vara beslutsför. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen  
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 
 

I detta utskick bifogas: 

Kallelse till fortsatt föreningsstämma, Dagordning, Fullmakt och Svarskuvert för 
ombudsförfarande, förslag till årsavgift, Valberedningens förslag till arvoden, val av 
ledamöter och suppleanter till styrelse, valberedning, hyresutskott samt revisorer. 

Instruktion för deltagande i digital stämma.  
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