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Hej på er,

Denna motion inför 2022 årsstämma avser att Styrelsen bör övergå till en majoritet av digital
kommunikation, och hänvisar till mitt inlägg på Facebook-gruppen för både underlag och
omröstning inom Föreningen där deltagandet var 37 röster, varav 100% för digital
kommunikation.

https://www.facebook.com/groups/2235833286634051/posts/3089397314610973

För att underlätta processen har jag frågat runt lite bland andra Styrelsemedlemmar i andra
föreningar, och fick rekommendationen av två andra föreningar som har fått god användning av
Boappa, dels som kommunikation, men även samlingsplats för att kunna boka gemensamma
utrymmen etc.

Ungefär 30-40% per Förening brukar inte ha Facebook, och det finns många skäl till detta, men
däremot en app kräver inte att en person exponerar sig på något sätt, utan kan vara passiv
användare som söker information eller vill göra förfrågningar eller annat på ett enkelt sätt, där
man vet att det endast exponeras mot Föreningens Medlemmar.

På det sättet får vi kontinuerlig sökbarhet gällande all viktig information som gällande
Föreningen, och Styrelsen behöver inte oroa sig för att sprida "känslig information" givet att
gruppen är låst till de boenden. Styrelsen kan skicka pushnotiser vid t.ex. dagens garagestädning
som friendly reminder, och ord kommer aldrig behöva stå mot ord om nyhetsbrevet eller
informationen som hävdas ha lagts i brevlådan.

Oavsett kommunikationssätt kan vi vara säkra på att det inte passar 100% och 100% kommer
inte ta del av informationen. Men vi kan vara säkra på att det digitala sättet säkerställer
möjligheten att följa upp hur många som tar del av information.

Vid fall Föreningen anser att Boappa inte är ett bra alternativ erbjuder jag mig som intressegrupp
för kommunikation givet att det är en stor del av mitt arbetsliv, att scanna marknaden för fler
alternativ och presentera underlag för Styrelsen, givet att det kan tas ett beslut i närtid och inte
skjuts vidare på nästa årsstämma.

-----

Utdrag från dialog med Boappa:

Hej Andreas,

Tack för ditt mail och jag förstår dina problem till 100% många kunder kommer till oss just pga
denna anledning. Oftast så tror man att bara för en person säger nej till digitala verktyg så är det
kört, men så är inte fallet om majoritet är för detta så ska inte det vara bromsklossen för en
enklare vardag för alla. 🙂

Du har absolut kommit till rätt person så självklart ska jag hjälpa dig med dina frågor.

https://www.facebook.com/groups/2235833286634051/posts/3089397314610973
https://boappa.se/


Bilaga 4 | Digital kommunikation - Årsstämma Brf Tollare Marina 2022

- Absolut ersätter Boappa det behovet. Vi brukar jämföra oss med just FB för att vi idag har ett
flöde precis som de har men att flödet bara är till för föreningens medlemmar och att styrelsen
har full kontroll över appen.

- Ja det går bra, eftersom det bara är ni i föreningen som har tillgång till informationen så ska inte
det vara några problem

-Man kan sätta upp vilken facilitet man vill i appen, så absolut går det

- Styrelsen kan lagra styrelsedokument, samla externa kontakter på ett och samma ställe,
publicera en hemsida, ha en styrelsechatt, få inkommande frågor från.

- Det enda som krävs är att du skapar ett konto och startar igång din förening. därefter bjuder du
in dina styrelsekollegor som då också behöver starta ett personligt konto. och även lika för alla
medlemmar.

- Jättesvårt att säga då det är otroligt olika. Allt beror på hur mycket tid man har, det går att starta
igång det på några dagar om man så önskar. Det som krävs för er är att ni ska lägga in den
information ni vill ha i appen och sen bjuda in medlemmar. Informationen kan ju fyllas på allt
eftersom också så det behöver inte vara perfekt innan man bjuder in medlemmarna heller.

- Löpande gäller det endast att istället för att skriva lappar så skriver ni enkelt ut ett inlägg i flödet
när ni vill förmedla något, även eventuellt fylla på relevanta dokument som kommer löpande. och
svara på frågor som kommer in (som annars kommer in via mail oftast idag)
Svårt även här att uppskatta tid det beror på hur stor föreningen är och hur engagerade man är.

Jag hjälper er gärna för att ni ska komma igång på smidigast sätt. Så det är bara att hojta till så
kan vi boka in ett möte eller så.

-----

Glömde frågeställningarna de besvarade:

● Fyller Boappa syftet som en hemsida och/eller Facebook-grupp fyller idag?
● Kan man dela känslig information som Portkod?
● Kan man boka gemensamhetslokal och övernattningslägenhet?
● Vilken form av funktioner finns för Styrelsen?
● Vad krävs i ren teknik för att få Boappa på plats?
● Hur mycket tid krävs av Styrelsen normalt sett för att komma igång?
● Vad är er erfarenhet att man behöver spendera i tid löpande?


