
Motion 1, Brf Knypplerskan 4, Bromma, årsstämma 2020        

Kontakt med styrelsen och kommunikation mellan styrelsen och föreningens medlemmar. 

I mailkontakt med nuvarande styrelsen förekommer aldrig namn, utan bara ett anonymt ”styrelsen”. 
Detta kan jämföras med tidigare styrelse, där mail alltid undertecknades med avsändaren (ordförandens) 
namn. Att dölja sig i (en grupps) anonymitet (om än begränsad i storlek) är möjligtvis legio i olika mörka 
vrår av internet, men hör inte hemma i kontakt av sysslomannamässig eller professionell art. I och med 
att alla i styrelsen kan läsa inkommen mail borde de nuvarande styrelsemedlemmar som satt även i 
tidigare styrelse ha reagerat (se ovan) men så verkar ej ha skett. Om avsändare i mail till styrelsen uppger 
namn (och ev. kontaktuppgifter utöver mailadress) skall det reciproceras i vändande mail. 

Knypplerskan 4 hade tidigare än funktionell hemsida, med olika inloggningsuppgifter för br-innehavare 
och hyresgäster. Denna stängdes ned till fördel för nuvarande, där inloggning helt saknas och 
information är mycket knapphändig och/eller inaktuell. Under fliken ”Bo Tips” (vem är Bo?) finns 
nyheter, men info om valberedningen är inaktuell, nyhetsbrev kan man inte anmäla sig till (funktionen 
fungerar ej). Protokoll från årsstämmor finns endast från åren 2017-2019 och i Mäklarinfo återfinns bara 
data fram till 2016. Tidigare styrelse skickade tidvis ut skriftliga nyhetsbrev (i pappersform, utdelade i 
brevinkast till varje hushåll) med adekvat information (allt från renoveringar till nytillkomna grannar) och 
uppdateringar. Detta saknas helt i nuvarande styrelsens (icke-)kommunikation. 

Förslag 

Föreningen är s a s sina medlemmar, och styrelsen har att kommunicera med dessa på ett rimligt vis. 

Yrkande 

Enligt ovanstående yrkar jag att årsstämman beslutar om: 

att det i vändande mail från styrelsen klargörs vem i styrelsen som svarar  

att styrelsen tillser att nuvarande hemsida för Knypplerskan 4 uppdateras med basal info, alternativt att 
den skapar en helt ny, adekvat hemsida 
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