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Pressens bild

terna inte utnyttjas på bästa sätt.
Därför är det SBCs förhoppning att
den nya regeringen först och främst inte
höjer reavinstskatten, utan tvärtom tar
bort denna form av extrabeskattning. Då
kommer många fler att ha råd att flytta
och vi får flera lägenheter lediga.
Kostnaderna för uppvärmning och
elenergi är en annan av de största utgiftsposterna för de boende. Nu hoppas vi på
att den del av kostnadsökningarna som
enbart berott på skattehöjningar, den så
kallade gröna skatteväxlingen, försvinner.
Frågan om en bostadsrättsföreningen skattemässigt ska klassas som äkta
eller oäkta bostadsföretag berör några
procent av dem som bor i bostadsrätt –
men det handlar ändå om 20 000–30 000
hushåll. De som klassas som oäkta har
krångligare skatteregler och får oftast
svårare att sälja sina lägenheter. Nu
finns det en stor majoritet för att dessa
otidsenliga regler ska bort.

Enklare genomföra ombildning
Alliansens löften i valrörelsen innebär stora förbättringar för de som bor, eller vill bo i bostadsrätt.

Höga krav på nya
regeringen
Alliansens seger i riksdagsvalet
leder till höga förväntningar från
landets bostadsrättsföreningar:
nu ska löftena infrias. Det kommer att innebära många direkta
fördelar för dem som bor, eller
vill bo i bostadsrätt.

är mycket glädjande att denna börda nu
lyfts bort. Även fastighetsskatten ska bort
enligt alliansen, även om den till viss del
ersätts av kommunala avgifter. Bortfaller
dessa skatter finns möjlighet att sänka de
totala årsavgifterna i bostadsrättsföreningarna med mellan tio och trettio procent.

Inkomstskatten, som särskilt vid årets
fastighetstaxering ökar rekordsnabbt ska
avskaffas omedelbart, det vill säga nästa
år. På grund av skattens konstruktion har
den ökat från obetydliga summor i början
av 1990-talet till i dag då den för många
föreningar är den tyngsta utgiften. Det

Fler lediga lägenheter
Reavinstskatten – den skatt som utgår på
vinsterna vid försäljning av en bostad –
fungerar som en straffskatt för dem som
funderar på att flytta. I ett läge då det
saknas bostäder är det en samhällsekonomisk förlust om de befintliga lägenhe-

Nu ökar också möjligheterna för alla dem
som bor i hyreshus att bilda bostadsrättsförening och köpa loss sina bostäder. Dels
har allianspartierna tidigare motionerat
om att de höga majoritetskraven ska
återgå till den rimliga femtioprocentsgränsen. Detta gör det enklare att
genomföra ombildningen och minskar
eventuella konflikter mellan hyresgäster och blivande bostadsrättshavare.
Dessutom avskaffas den olyckliga stopplagen som försvårat ombildningar. I
många kommuner kommer också de som
bor i kommunalägda fastigheter att få
möjlighet att köpa sina hus.
Ägarlägenheter är en ny upplåtelseform
som allianspartierna verkat för. Formellt
är det mycket enkelt att införa denna
boendeform. Skillnaden mellan bostadsrätt och ägarlägenheter är inte stor; i
ägarlägenheter är det den enskilde, inte en
förening som äger varje enskild lägenhet.
SBC välkomnar denna anpassning till
vad som gäller i de flesta övriga länder;
bostadsmarknaden bör präglas av ökad
frihet från begränsande regler. n

Ställer digital-tv nya

krav på centralantennen?
Successivt släcks landets analoga tv-sändare ner. En del bostadsrättsföreningar är oroliga och undrar hur det ska gå med tv-sändningarna
i deras hus. De enda som berörs är föreningar med egen centralantenn.
I föreningar med
centralantenn blir
det svart i rutan
om inget görs.

Illustration Patrik Agemalm

smärre investeringar för föreningen i
antennanläggningen men kräver att
medlemmarna skaffar digitalboxar till
varje tv-apparat.
Det andra alternativet är att uppgradera föreningens ledningsnät och eventuellt skaffa en ny mottagarutrustning.
Valet står då främst mellan kabel-tv från
till exempel Com Hem eller någon lokal
leverantör eller alternativt mottagning
från satellit via egen parabolantenn. Den
senare lösningen kräver att man skaffar
en särskild mottagare för varje separat
kanal som föreningen vill visa.

Nödvändigt med tillstånd
De flesta bostadsrättsföreningar påverkas inte av övergången till digital tv.
Alla kabel-tv-operatörer är tvingade att
fortsätta sända de så kallade ”must carry”kanalerna, det vill säga SVT1, SVT2, TV 4,
Barn/kunskapskanalen och SVT24 i det
analoga formatet.
Har föreningen ett eget nät för distribution av tv som kommer via satelliter
påverkas de inte heller av nedsläckningen
– sändningarna via satellit och parabolantenner fortsätter som vanligt.
Har däremot föreningen en centralantenn som plockar ner de analoga tvsignalerna drabbas man naturligtvis – det
är ju denna form av tv-signaler som ska
försvinna. Frågan är vad föreningen då gör.
Ett alternativ är att inom föreningen
komma överens om att helt stänga föreningens gamla antennanläggning och

överlåta åt medlemmarna att plocka
hem tv-signalerna bäst de vill. Det finns
ingen lag eller liknande som tvingar
föreningen att hålla med en antenn för
medlemmarna eller hyresgäster. Men
om några medlemmar kräver att föreningen ska tillhandahålla tv-signaler så är
det troligt att de har rätt till det. Frågan
har så vitt vi vet inte prövats i domstol,
men antenn-anläggningen har sannolikt
tillhandahållits så länge av föreningen
att det kan sägas utgöra en del av lägenheten.

En box till varje tv
Den enklaste metoden för att skaffa
tv-signaler till medlemmarna är att i
stället för analog-tv börja vidaresända
de digitala marksändningarna, det som
normalt kallas Boxer. Detta kan kräva

Ytterligare ett intressant alternativ för
tv-sändningar är via bredband. Denna
teknik utvecklas nu fort. Metoden kräver
naturligtvis att föreningen kan få en
anslutning med tillräcklig kapacitet. SBC
har avtal med flera företag som erbjuder
olika lösningar – hör av er om frågan är
aktuell.
Väljer föreningen en helt egen metod
för vidaresändning av tv eller radio,
vid sidan av de stora leverantörerna av
kanalpaket, kan man vara skyldig att
skaffa tillstånd från upphovsrättsorganisationerna. Dessa företräds i Sverige av
organisationen Copyswede. De rekommenderar att alla som vidaresänder tv
ska skaffa sig tillstånd – för de vanliga
svenska kanalerna är detta kostnadsfritt, för vissa utländska kanaler krävs
också vissa licensavgifter. n

Dags att deklarera huset
Nu går deklarationsblanketterna ut för den
Allmänna fastighetstaxeringen 2007. Numera
genomförs endast allmän fastighetstaxering
vart sjätte år och däremellan en förenklad
fastighetstaxering.
I praktiken är det dock mest rubrikerna – allmän eller förenklad – som skiljer.
Blanketterna fylls i på samma sätt.

Årets deklaration ska lämnas in senast
1 november och senast 30 juni året därefter
lämnar Skattemyndigheten besked om vilket
taxeringsvärde som gäller för 2007 och de
kommande tre åren. Sannolikt kommer detta
taxeringsvärde att vara 30–50 procent högre
än det värde föreningen har i dag.
Frågan om det är årets taxeringsvärde

eller det nya för 2007 som ska gälla i skattehänseende är vid pressläggning av detta
nummer inte klarlagd. SBC har tidigare pekat
på de i många fall extremt höjda skatter
taxeringsvärdet kommer att leda till, men
alliansen som vann riksdagsvalet har lovat att
ta bort schablonskatten och på sikt
fastighetsskatten.

12 tips för ett effekt
För att underlätta planeringen och ge styrelsen bättre framförhållning lämnar vi här några goda råd,
som om de efterlevs leder till ett effektivare styrelsearbete. Om man lyckas följa råden har man på
köpet fått ett system som också underlättar vid byte av styrelseledamöter. Låt gärna de goda råden
fungera som en checklista för styrelseordföranden, som är den som ansvarar för styrelsemötenas innehåll och genomförande.

1

Planera styrelsearbetet!

Så snart årsstämman klarats
av är det dags att bestämma
mötesdatum för styrelsen
så att alla i styrelsen kan
närvara. Fastställ gärna en
så kallad arbetsordning för
styrelsearbetet; exempel finns på www.sbc.se.
I arbetsordningen kan bestämmas till exempel
om kallelsens utseende, dagordningspunkter,
beslutsunderlag, hantering av protokoll, inrättande av arbetsutskott och attestregler. Se
också till att informationsrutiner finns för nya
ärenden så att ledamöterna är pålästa och
förberedda inför varje styrelsemöte. Se också
till att ledamöterna fortbildas vid behov, det
vill säga får kunskap om nya lagar och regler
och andra nyheter som är viktiga för skötseln
av föreningen.
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Planera årsstämman!

Se till att planeringen av
årsmötet kommer igång i
god tid. Det är viktigt att
alla underlagshandlingar, till
exempel årsredovisningen
och revisionsberättelsen, är
färdiga och underskrivna i tid så att handlingarna kan distribueras till medlemmarna
enligt föreningens stadgar. Glöm inte heller
att informera medlemmarna i god tid om det
kommande årsmötet, då kanske fler väljer att
delta. Medlemmar som inte bor i fastigheten
ska också informeras.

3

Fördela styrelsearbetet!

Det är vanligt att arbetsbelastningen på ordföranden
blir orimligt hög. Denne tar
ofta på sig mer arbete än vad
som är nödvändigt. Fördela
därför styrelsens arbetsuppgifter bland övriga ledamöter och bestäm
särskilda ansvarsområden. På så vis ökar man
delaktigheten bland ledamöterna samtidigt
som sårbarheten minskar. Allt står inte och
faller med ordföranden och dennes kunskaper.
Tänk på att alla ledamöter har lika stort
ansvar för styrelsens beslut.

Skriv tydliga protokoll!
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Se till att ordföranden inte
tar på sig allt arbete i styrelsen.

Bevara avtal och andra
viktiga handlingar!

Se till att avtal som föreningen ingår är skriftliga och
att alla handlingar i samband
med upphandlingar bevaras.
Handlingarna bör vara bilagor
till de styrelseprotokoll där beslut i ärendet fattats. Originaldokumenten bör förvaras i särskilda
»avtalspärmar«. Även förfrågningsunderlag liksom upphandlingsprotokoll från anbudsöppning
vid större entreprenader ska arkiveras.
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Skapa en säkerhetspolicy!

Det är viktigt att styrelsen har kontroll över föreningens försäkringar. Särskilt gäller detta brand- och vattenskadevillkoren
i fastighetsförsäkringen. Det är även viktigt att styrelsen och
revisorerna har en ansvarsförsäkring. Låt någon i styrelsen
vara försäkringsansvarig. Gör en årlig översyn av brand- och
inbrottssäkerheten i fastigheten. Särskilt viktigt är det att
satsa på skadeförebyggande åtgärder. Inte minst gäller det våtutrymmen i
lägenheterna. Glöm inte att redovisa säkerhetsarbetet i förvaltningsberättelsen. Det ger ett professionellt intryck och vittnar om ansvarstagande.
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Det är mödan värt att lägga
ner lite tid på att skriva tydliga – och korta – protokoll.
Ange förutom själva besluten
också vem som är ansvarig
ledamot för beredningen av
ett visst ärende och när detta ska vara klart.
Man bör också löpande kontrollera att besluten inte strider mot föreningens stadgar eller
mot bostadsrätts- eller föreningslagen. Tänk
särskilt på om det är styrelsen eller föreningsstämman som är behörig att besluta. Tänk
också på att i protokollet ange och motivera
varför styrelsen valt att teckna avtal med till
exempel en viss entreprenör.

tivare styrelsearbete
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Planera underhållet!

Låt besiktiga fastigheten
och upprätta en underhållsplan. Denna är ett viktigt
strategiskt instrument för
styrelsen i arbetet med
att ha kontroll över
medlemsavgiften. Dessutom ligger en
stor del av bostadsrättens värde i att
huset är välskött. Glöm inte att
underhållsplanen ska revideras
när förutsättningarna ändras, till
exempel efter den årliga besiktningen. Informera årsmötet om
tillkommande underhållsarbeten.
Tänk på att det är stämman som
ska fatta beslut om större och kostsammare reparations- och underhålls-arbeten.
Upprätta en underhållsplan
för fastigheten. En stor del
av bostadsrättens värde ligger
i att huset är välskött.
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Regelbunden information till
medlemmar och hyresgäster
är en viktig del av styrelsens
arbete för att skapa god
anda och engagemang i
föreningen. Informationen
bör bland annat innehålla uppgifter om
planerade avgiftshöjningar och kommande
underhållsbehov, till exempel stambyte, fasadrenovering eller trapphusmålning. Det är
viktigt att medlemmar tidigt får kännedom
om sådana åtgärder för att i tid kunna
planera i sitt boende. Styrelseprotokollen
bör inte vara en informationskanal och
därför inte spridas utanför styrelse- och
revisorskretsen.

Arkivera handlingar!
Föreningens dokument ska förvaras på betryggande sätt. Skapa en särskild rutin för arkivering av handlingar och låt någon i styrelsen vara ”arkivansvarig”. Alla redovisningshandlingar ska bevaras i minst tio år; för övriga handlingar saknas
regler. Men protokoll, avtal och andra viktiga handlingar bör bevaras
för framtiden.
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Föreningens dokument ska
förvaras på betryggande sätt.

Informera!

Bevaka kontrakten

Gör upp rutiner för bevakning av att era
hyreskontrakt
för lokaler och
bostadshyresgäster sägs upp i rätt tid och på
rätt sätt. En miss här kan kosta föreningen
stora pengar. Rutiner behövs också
för utvärdering av föreningens löpande
avtal med leverantörer. Får
ni rätt varor
och tjänster
levererade till rätt
pris? Ta upp frågan
årligen på ett styrelsesammanträde så får
ni tillfälle att bocka av
utvecklingen.
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Uppdatera
registreringar!

Se fortlöpande över
och uppdatera
föreningens
olika register i förhållande till myndigheter och
organisationer, till exempel SBC. Sänd snarast
efter årsmötet in underlag till Bolagsverket för
registreringsbevis. Av beviset framgår, förutom
vem som ingår i styrelsen, vilka som har rätt
att ingå avtal för för-eningens räkning (firmateckning).
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Anlita
konsult!

Det finns en
rad situationer
där det kan
vara klokt – och
på sikt mycket
lönsamt – att anlita konsult med specialkompetens. Styrelseledamöter är i allmänhet
inte professionella aktörer i fråga om till exempel underhållsplanering, energibesiktning, ventilation samt upphandling av mindre entreprenadarbeten. Dyrköpta misstag undviks genom
att styrelsen knyter till sig personer med fackkunskaper inom olika områden. Ta referenser
på konsulten och teckna ett konsultavtal så att
båda parter vet vad som ingår i uppdraget.

Riv eller kopiera gärna detta blad och sätt det på anslagstavlan i husets entré

Bostadsrättsmässan i
Göteborg 10–12 november
Öppettider: fredag och lördag kl 10.00–17.00, söndag kl 11.00–17.00.
Välkommen till årets Bostadsrättsmässa, fredag–söndag 10–12 november, som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg.
Där finns ett 100-tal utställare på plats, som presenterar produkter
och tjänster för såväl föreningens styrelse som den enskilde bostadsrättshavaren.

Det är fri entré för SBCs medlemmar och boende i SBCs medlemsföreningar. Fribiljetten nedan får gärna kopieras!
Biljetter kan också hämtas under veckan före mässan på vårt
Göteborgskontor, Kungsgatan 20.

Program

BostadsrättsMässan
10-12 november 2006
Svenska Mässan, Göteborg
Öppettider
Fredag & Lördag 10-17, Söndag 11-17
BostadsrättsMässan är ett samarrangemang av
HSB Göteborg, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen.

Söndag 12 nov
11.30–12.15 Frågor och svar - expertpanel
svarar på publikfrågor.
13.15–13.45 Imitationskomikern Göran
Gabrielsson underhåller.
14.30–15.30 Ombildning från hyresrätt
till bostadsrätt.

Värde 100 kronor

Din fribiljett till

Lördag 11 nov
11.15–12.00 Frågor och svar – expertpanel
svarar på publikfrågor.
12.30–13.00 Imitationskomikern Göran
Gabrielsson underhåller.
13.30–15.00 Vad innebär regeringsskiftet för
bostadsrätten?

Vi bjuder på entrén

STADSRØTTS

-ØSSAN

Fredag 10 nov
13.30–14.30 Stambyte – förberedelse, process och resultat.
15.00–15.45 Frågor och svar – expertpanel
svarar på publikfrågor.

Fribiljett gäller endast ifylld
Biljetten får kopieras

"O

Bostadsrättshavare
Styrelseledamot i bostadsrättsförening
Förvaltare
Inköpare
Annat

Söndag 12 nov
12.00 Hur bör styrelsen hantera störningar
i boendet?
13.00 Underhållsplan - styrinstrument eller
papperstiger?
14.00 Vad får jag göra i min bostadsrätt?
15.00 Andrahandsuthyrning.
16.00 Ränte- och konjunkturutveckling betydelse för föreningen och bostadsrätten.
Strimlade lån.

Jag besöker mässan i min roll som

Välkommen till mässan som har svaren på allt som gäller bostadsrätt!

Lördag 11 nov
11.00 Roll och ansvar som styrelseledamot/
”fastighetsägare”. När krävs stämmobeslut?

STORA SCENEN
varje timme.
12.00 Energideklarationer – vad innebär de
nya bestämmelserna för föreningarna?
13.00 Bygga balkonger.
14.00 Köpa/sälja bostadsrätt.
15.00 Vattenskador – ansvar och förebyggande.
16.00 Förhindra och åtgärda klotter.

q
q
q
q
q

SPEAKERS CORNER
Här framförs cirka 15 minuter långa föreläsningar
Fredag 10 nov
10.30 Invigning.
11.00 Arvodering av styrelseledamöter – vad
är rimligt och/eller vanligt? Skattepliktiga förmåner.
12.00 Krav på postboxar.
13.00 Äkta eller oäkta bostadsrättsförening
– innebörd och konsekvenser.
14.00 Borttagning av stadsgasen. Alternativ
uppvärmning.
15.00 Individuell mätning – teknik och ekonomi.
16.00 Hur hantera föreningens outnyttjade
utrymmen, till exempel vindar? Förändrat lokalutnyttjande.

Studera prislistan – spara pengar
Fjärrvärmekostnaden är en avgift som de
flesta upplever som fast och opåverkbar – förutom att den naturligtvis är för hög. Den enda
regleringsmöjlighet som kanske står till buds
är att skruva upp eller ner den kurva som styr
fjärrvärmecentralens funktion. Men med en
modern, datorstyrd reglering finns det större
möjlighet att reglera användningen av varmvattnet från fjärrvärmeleverantören.
Om det är lönsamt att investera i styrutrustning och den kunskap som krävs för
att utnyttja denna beror dels på fastigheten
som ska värmas, dels på hur taxan för fjärrvärme är konstruerad; finns det möjlighet att
anpassa förbrukningen så att det ger resultat
på fakturan?
För energileverantören finns tydliga motiv
för att premiera en ”utslätning” av förbrukningen över året – det är alltid den sista
kilowatten som är dyrast att producera. I till
exempel Göteborg tillämpas en enkel prismodell där man enbart betalar för dels den
energi som förbrukas, dels en kapacitetsdel
som bygger på förbrukningen under de senaste två åren. Denna ”enkla” taxa är lätt att
förstå men gör ingen skillnad på om det är en
”dyr” kilowatt som förbrukas eller en ”billig”.
I Malmö tilllämpas en taxa som dessutom ger
bonus för den fastighetsägare som kramar ut

energin så bra som möjligt ur det fjärrvärmevatten som flödar genom anläggningen, det
vill säga den så kallade avkylningen.
I Stockholm lägger Fortum om prismodellen
helt från 1 januari. Modellen kan synas krånglig med många enskilda komponenter, men
syftet är att modernisera så att priset blir mer
sparvänligt och anpassat till de nya fjärravlästa
mätarna. Närmare 90 procent av Fortums
fjärrvärmemätare i Stockholmsområdet är
numera fjärravlästa med timmätning.
I stället för den tidigare schablonberäknade
abonnerade effekten kommer betalningen att
bygga på uppmätt effekt och att man därmed
betalar för sina verkliga förbrukningseffekttoppar. Dessutom ersätts flödesavgiften i priset med en avgifts- och bonusmodell för den
genom-snittliga returtemperaturen. Det kommer också att finnas en fast men energirelaterad del i priset. Cirka 60–65 procent av priset
är helt rörligt och de övriga delarna fasta över
året men påverkbara inför kommande år.
Det nya fjärrvärmepriset ska göra det intressant att spara såväl energi som effekt samt att
kyla av fjärrvärmevattnet så mycket som möjligt. Aktiva kunder premieras med ett lägre
pris och sänkt årskostnad för fjärr-värmen.
Bostadskunder med ett normalt uttagsmönster gynnas i de flesta fall av prisomläggningen.

Planera för snökaos
Nu är det hög tid att planera för vinterns snökaos. För dem som saknar
avtal med snöskottare är det första
punkten att ta tag i, för senare under
året är det ofta svårt att få in offerter. Vinterplaneringen handlar
också om att se till att taket är i
gott skick med nödvändiga säker-

hetsanordningar. Detta kan endast avgöras
genom besiktningar under denna tid på året.
För dem som vill lära mer finns en utomordentlig handbok i ämnet: ”Snö och is på tak
– risker och riktlinjer”.
Skriften köper ni i Svensk Byggtjänsts byggbokhandel – www.byggbokhandeln.com.

?

En av våra hyresgäster har via kommunen
inkommit med en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för förändringar
i fastigheten. Enligt ansökan
skall bostadsrättsföreningen
godkänna och uppdra till
kommunen att ombesörja
beställningen. Våra frågor är:
1. Är föreningen skyldig att
anpassa lägenheten/fastigheten när en hyresgäst inte
längre kan utnyttja sin bostad
på grund av till exempel handikapp? 2. Vem skall bekosta
förändringarna?
SVAR: För det första, nej, föreningen har inte någon sådan
skyldighet. Ansökan sänds till
föreningen (fastighetsägaren)
för att ni ska ta ställning till om
ni godkänner dessa förslag till
förändringar. För det andra är det
kommunens bostadsanpassningsbidrag som står för dessa kostnader. Föreningen ska inte belastas
ekonomiskt. Men om föreningen
önskar återställa entrén är det
föreningen som då får betala.
Samma regler gäller här för både
medlemmar och hyresgäster.
Vår styrelseordförande vill
hoppa av från styrelsen.
Måste en styrelse ha en ordförande? Kan styrelsen plocka
in någon som inte är vald av
stämman? Om ingen vill vara
ordförande måste vi då utlysa
en ny stämma för att
välja om styrelsen?

?

Maj får bo kvar
83-åriga Maj i Sundsvall blev septembers
mest omskrivna bostadsrättshavare. Hennes
bostadsrättsförening ville vräka henne efter
att hon vid ett par tillfällen missat att betala
årsavgiften. Styrelsen i HSB-föreningen hon
bor i agerade sannolikt oklanderligt i formell
mening – men reaktionen blev överväldigande. Bland annat skrev drygt 200 000
läsare på ett upprop i Aftonbladet och i hennes bostads-rättsförening skrevs protestlistor
och möten hölls. Nästan alla utom styrelsen
protesterade mot att vräkningen drevs vidare.
I pressen restes krav på lagändringar.
– Det här ärendet är extremt, både ovanligt och olyckligt, kommenterade SBCs Peder

FRÅGOR & SVAR

Halling som var inkallad som bostadsrättsexpert till SVTs morgonprogram.
Normalt ligger det missbruk och sociala
problem bakom denna typ av ärenden, men
det var inte aktuellt här; Maj hade betalat sina
skulder och vill inget annat än ha lägenheten
kvar.
– Här brister det uppenbarligen i kommunikationen inom föreningen, säger Peder.
Det går inte att topprida på några principer
– bostadsrättsföreningen är till för medlemmarnas bästa, inte tvärt om.
”Maj-historien” avslutades genom att
föreningen drog tillbaka sina krav och hela
styrelsen avgick.

SVAR: Ja, en ordförande måste
finnas enligt lag! I de flesta föreningar utser styrelsen själv sin
ordförande, men ibland enligt
stadgarna är det föreningsstämman som utser ordföranden.
Titta i era stadgar på den här
punkten!
Styrelsen kan inte plocka in
någon som stämman inte utsett!
Om ingen vill vara ordförande
tvingas ni utlysa en extrastämma
som utser en ny ledamot, efter
den avhoppade ordföranden, som
också är villig att bli ordförande.
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