Motion till årsmötet 2019 avseende ett permanent medlemsmöte under hösten
Under några år har styrelsen anordnat ett medlemsmöte under hösten. Detta möte, som tillkom på
initiativ av medlemmarna, var ett tillfälle för oss medlemmar att få
information om aktuellt läge i föreningen men framför allt ge medlemmar ett informellt tillfälle att
komma med frågor, funderingar och förslag.
Trots att mötena var uppskattade, fyllde ett behov och tillkom på initiativ av oss medlemmar hölls
inget sådant möte hösten 2018. Styrelsen motiverade detta i decemberbladet på följande sätt:
”Styrelsen har inte funnit behov för att hålla informationsmöte under hösten.”
Formuleringen tyder på ett missförstånd. Höstmötet tillkom på direkt begäran av medlemmarna; det
är alltså till för att fylla ett uttalat behov för oss medlemmar – inte hos styrelsen.

Jag föreslår
Att ett medlemsmöte varje höst återinförs och permanentas, så att vi medlemmar inte behöver
driva frågan varje år.

Marcela Mandaus
Hammarby Alle 119, lgh 152/1503

Styrelsens svarar på motion avseende medlemsmöte under hösten
Styrelsen har missat att det skulle föreligga ett årsmötesbeslut om att alltid arrangera medlemsmöten
under höstarna. För detta ber vi om ursäkt.

Att föra en aktiv dialog med medlemmar är viktigt för styrelsen och höstmöten är en viktig del i detta
när behoven finns. Andra metoder för aktiv dialog har även prövats med varierad framgång.

Informationsmöten besöks normal av cirka 20 medlemmar varav styrelsen själva står för en stor
andel av besöksstatistiken. Styrelsen anser inte att detta uppfyller våra högt ställda krav på att hålla
våra medlemmar informerade om vad som händer.
Styrelsen har under tidigare år även provat bjuda in till föreningskvällar hos våra hyresgäster
(restaurangerna) för att ge medlemmar informella tillfällen att komma med frågor, funderingar och
förslag. Utöver Styrelsen kom i genomsnitt 1-2 medlemmar till dessa tillfällen.
Vad Styrelsen upplever som lyckat i avseendet att hålla våra medlemmar informerade är vår
modernisering av hemsidan (www.brfholmen.se) och framför allt genom förbättrade och utökade
nyhetsbrev till våra medlemmar. Dialogen upprätthålls med enkäter (exempelvis laddstolpar &
höstmöten) samt att styrelsen ökat bevakningen av föreningens info-mailkorg (info@brfholmen.se).
Vid specifika frågor/förändringar bjuder Styrelsen in till tillfällen/diskussion, såsom exempelvis vid
trädgårdsfrågan, visning av vår sopsug och förhandsvisning av trapphusbelysningen inför bytet till
LED-lampor.

Eftersom tidigare beslut är taget för över ett halvt decennium sedan har Styrelsen under april gått ut
med en fråga till våra medlemmar om hur de idag ser på intresset för höstinformationsmöten.
Undersökningen gick ut via föreningens nyhetsbrev med frågan ”Hur stort intresse har du avseende
informationsträffar under sen-höstarna?” och fick in följande svarsfördelning
Svarsalternativ
Jag tycker infoträffarna är viktiga och bör hållas
Jag tycker att infoträffar kan hållas om det finns
något viktigt att säga/diskutera men inte annars
För mig är de helt ointressants
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Styrelsens föreslår
Att stämman skall gå i linje med medlemmarnas önskan om att genomföra medlemsmöten under
höstarna när det finns något viktigt att säga/diskutera.

