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 Kallelse till Årsstämma  
 

Tisdag den 25 maj 2021 kl 18:00 
på Herman Palms plan 2 

 

Dagordning 

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad 

§ 2 Godkännande av röstlängd 

§ 3 Val av ordförande för stämman 

§ 4 Val av sekreterare för stämman 

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman 

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser 

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd 

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

§ 12 Val av revisorer 

§ 13 Fråga om val av valberedning 

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär) 

§ 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Material inför stämman i form av utgift- och inkomststat, debiteringslängd, styrelsens 

berättelse samt revisorns berättelse finns tillgängligt hemma hos styrelsens medlemmar fram 

till den 25 maj 2021. Vill du titta på materialet? Kontakta den styrelsemedlem som bor 

närmast, se lista längre ner på sidan. Styrelsens budgetförslag för 2021 och årsredovisningen 

för 2020, inklusive styrelsens berättelse samt revisorns berättelse finns på föreningens 

hemsida, www.vardkasen.info   

 

Styrelsen ber er att inte komma till stämman personligen i år. Detta med anledning av 

den pågående pandemin. Istället uppmanar vi er att använda er av ombud för att 

minska risken för spridning av det virus som orsakar Covid-19. Styrelsen har beslutat att 

ett ombud vid stämman får företräda max 100 personer. För att underlätta för er kan 

styrelsens ledamöter och suppleanter vara ombud och företräda de olika gatorna enligt 

följande: 

Pikstigen-Niklas Olovsson 

Stenstigen-Linda Borg 

Klyvarestigen-Joacim Wängdahl 

Knosterstigen-Henrik von Proschek 

Klubbstigen-Joacim Bonér 

Kvartsstigen-Hanna Ek 

 

Hur deltar man då genom fullmakt? Fyll i den bifogade mallen (det är viktigt, det räcker 

inte med ett mail), skriv vilken person som företräder dig (ombudet) samt vilka åtgärder du 
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vill att ombudet ska vidta för din räkning (om du t.ex. vill rösta på något särskilt sätt). En 

fullmakt till en utomstående måste skrivas på av samtliga delägare av en fastighet. Lägg 

fullmakten i ett kuvert i brevlådan hos den person som är ditt ombud. 

 

 

 Särskild information med anledning av Covid-19  

En föreningsstämma omfattas inte av förbudet mot sammankomster för mer än 50 personer då 

det anses vara en privat tillställning. Styrelsen har ändå valt att avvakta hälsoläget och risken 

för spridning av det virus som orsakar Covid-19. 

Detta i enlighet med tidigare råd från Folkhälsomyndigheten: ”Föreningar bör om möjligt 

skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.” 

Vår stämma behöver genomföras på plats och kan inte ske digitalt. Med stöd av 10 § lagen 

(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor är det nu möjligt för ett ombud att företräda fler än en medlem. Hur många 

ett ombud får företräda är upp till styrelsen att besluta om. 

Det krävs därmed ingen fysisk närvaro utan medlemmarna kan ge sina fullmakter till 

styrelsens ledamöter och delta på stämman genom ombud. Viktigt att tänka på då är att i 

fullmakten skriva hur man vill att ombudet röstar, om man vill rösta på något särskilt sätt, 

eller på annat sätt ska företräda medlemmen. Den som vill får så klart närvara personligen. 

Stämman hålls i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd mm.  

 

Hälsningar 

Styrelsen 

 


