Godkännande av förbundsstyrelsens
hantering
Förbundsstyrelsens hantering
Corona-pandemin drog in över Sverige i början av 2020. Detta ställde Hyresgästföreningen, liksom samhället i stort, inför en helt ny och okänd situation. Föreningen tvingades anpassa sin verksamhet till de krav som bland annat Folkhälsomyndigheten (FHM) ställde på olika verksamheter i Sverige för att begränsa smittspridningen.
Redan i mars månad 2020 fattade förbundsstyrelsen som en följd av FHM:s rekommendationer en rad beslut om undantag från stadgarna, bland annat att årsmöten inte skulle hållas fysiskt och att skjuta upp förbundsstämman till hösten 2020.
Corona-pandemin har som alla vet fortsatt och förbundsstyrelsen har under hela
förloppet tvingats fatta nya beslut om avsteg från stadgarna eftersom FHM:s rekommendationer krävde det av föreningen. Bland annat har förbundsstyrelsen beslutat att 2020 ska betraktas som ett förlorat år, och att förtroendeuppdrag förlängs
till dess att fysiska årsmöten kan hållas.
Förbundsstyrelsen konstaterar att FHM i skrivande stund (maj 2021) rekommenderar alla ”föreningar och andra associationsformer: 1. om det är möjligt skjuta upp
årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, 2. undvika andra
möten eller genomföra dem digitalt” (”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av Covid-19”).
Förbundsstyrelsens förhoppning är att smittläget förändras i takt med att befolkningen vaccineras och att föreningens verksamhet ska kunna återgå till det normala under hösten 2021. Förbundsstyrelsen hoppas därför att förbundsstämman
ska kunna genomföras under oktober månad 2021 genom i ett fysiskt möte.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att förbundsstämman, som Hyresgästföreningens högsta beslutande organ, får möjlighet att bedöma de åtgärder som förbundsstyrelsen har vidtagit under Corona-pandemin. Förbundsstyrelsens förhoppning är att förbundsstämman har förståelse för de beslut om avsteg från stadgarna
som förbundsstyrelsen tvingats fatta och att stämman i efterhand godkänner de beslut som styrelsen tvingats fatta på grund av pandemin.
För tydlighets skull bör även förbundsstämman besluta att förbundsordförandens
mandattid, i likhet med vad som gäller andra förtroendeuppdrag i föreningen, förlängs med ett år, till 2023, om förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring i denna
del accepteras av förbundsstämman.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att

betrakta 2020 som ett förlorat år, samt

att

godkänna de beslut som förbundsstyrelsen har tvingats fatta som en
konsekvens av Corona-pandemin, bland annat dispens för genomförande av årsmöten och förlängda mandattider.

