Valkooperation Rb fullmäktige

Kan du inte läsa mailet? Klicka här

Angående valkooperationer
vid fördelning av fullmäktigeplatser till
Riksbyggens fullmäktige 2018
Till
Riksorganisationer
Intresseföreningar
Lokalföreningar
Riksbyggens högsta beslutande instans är fullmäktige med 100 ledamöter som utses på ett
(1) år. Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar som vid årsskiftet närmast
före fullmäktigeperioden innehar lägst 0,5 % av andelskapitalet erhåller ett fast mandat.
Resterande mandat upp till fullt antal fördelas som rörliga mandat på andelsägarna enligt
den jämkade uddatalsmetoden utifrån andelsfördelningen vid årsskiftet närmast före
fullmäktigeperioden. Vid senaste fördelningen den 31/12 2016 krävdes det 8 579 andelar för
ett fast mandat. Det går inte i förväg att förutspå exakt hur många andelar som krävs för ett
fast mandat utan detta bör endast ses som en indikation.
Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar kan samverka i s.k.
valkooperationer vid fördelningen av mandat. Sådan samverkan skall årligen beslutas av
respektive organisation och meddelas Riksbyggens styrelse senast vid räkenskapsårets
utgång.
För att revisorerna ska kunna göra fördelningen till fullmäktige 2018 krävs följande av de
andelsägande organisationer, som önskar samverka:

1. Beslut om samverkan fattas på ett styrelsemöte i respektive organisation.
2. De samverkande organisationernas ordförande undertecknar en överenskommelse om
samverkan samt bifogar protokollsutdrag från respektive organisation. Länk till blankett om
valsamverkan återfinns längst ned i brevet.
3. Ovanstående handlingar måste ha inkommit till Riksbyggen, Maria Westling, 106 18
Stockholm, senast den 31 december 2017. Det går också bra att maila handlingarna till
maria.westling@riksbyggen.se
Frågor kring valsamverkan besvaras av Christian Bengtzelius, tel 08-553 635 89
e-post: christian.bengtzelius@riksbyggen.se
Stockholm i november 2017
Med vänlig hälsning

Leif Linde
länk till blankett om
valsamverkan (OBS! Skriv ut

och skicka in, det fungerar ej att
fylla i här). Alternativt skriv ett
separat mail med info om de
samverkande till
maria.westling@riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen som du bor och arbetar i.
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