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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 

Tid: Torsdagen den 27 augusti 2020 kl 19.00, Slingerstigen 36 

Plats: Stämman kommer att genomföras via poströstning enligt lag 2020:198 

 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag, Lag 2020:198, 
om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, införts som 
innebär att medlemmarna i en samfällighet kan poströsta istället för att närvara fysiskt vid 
föreningsstämman. Enligt samma lag får styrelsen besluta att stämman ska hållas enbart via poströstning. 
Med poströstning menas att stämman kommer att genomföras genom att medlemmarna fyller i ett 
formulär om hur de röstar och lämnar detta till styrelsen före stämman. 

Styrelsen i Granens samfällighetsförening hoppades in i det sista att en fysisk stämma skulle vara möjlig 
men har, med stöd av ovannämnda lag, nu beslutat att föreningsstämman 2020 ska genomföras endast via 
poströstning.  

Formuläret för poströstning finns tillgängligt för nedladdning/utskrift på föreningens hemsida. När du 
lämnat din röst (genom att kryssa Ja/Nej vid respektive fråga) samt undertecknat formuläret ska detta 
lämnas i/skickas till föreningens brevlåda (Slingerstigen 4, 134 67 Ingarö).  

Efter föreningsstämman redovisas protokollet, som också redogör för antalet poströster, på  
http://granen.ingaro.com/. 

 

Hålltider 
 

5 augusti Kallelse med dagordning (detta dokument) till föreningsstämman mailas till alla som har 
anmält e-post, resterande skickas per post, anslås på anslagstavlorna samt på 
ingaro.com. 

Samtliga övriga handlingar inför föreningsstämman finns på 
http://granen.ingaro.com/.  

Önskar du en utskriven kopia kontakta Styrelsen på granen@ingaro.com. 

6 augusti Formulär för poströstning finns att ladda ner på http://granen.ingaro.com/. 

Önskar du en utskriven kopia kontakta Styrelsen på granen@ingaro.com.  

17 augusti Eventuella frågor på handlingarna/begäran om upplysningar ska ha inkommit till 
styrelsen. Lämnas i brevlådan eller sänds via mail till granen@ingaro.com. 

22 augusti Inkomna frågor/begäran om upplysningar samt styrelsens svar på dessa läggs ut på 
http://granen.ingaro.com/. 

26 augusti Sista dag att lämna poströsten i föreningens brevlåda. Poströsten vara egenhändigt 
undertecknad av samtliga delägare. 

27 augusti Föreningsstämman genomförs med 4 personer närvarande och samtliga inkomna 
poströster. Närvarande är stämmans ordförande, sekreterare samt 2 justerare 
(tillika rösträknare). 

http://granen.ingaro.com/
http://granen.ingaro.com/
http://granen.ingaro.com/
mailto:granen@ingaro.com
http://granen.ingaro.com/
http://granen.ingaro.com/
mailto:granen@ingaro.com
mailto:granen@ingaro.com
http://granen.ingaro.com/


Sida 2 av 2 

 

 

 
 

Dagordning 

 

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande. 
2. Val av ordförande att leda stämman. 
3. Val av sekreterare för stämman. 
4. Fastställande av föredragningslista. 
5. Fastställande av röstlängd. 
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera stämmoprotokollet. 
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse. 
9. Föredragning av revisionsberättelse. 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
13. a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2020 samt 

verksamhetsplan för 2020. 
b. Redovisning av debiteringslängd. 

14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2020. 
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2021. 
16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer. 
17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter. 
18. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa. 
19. Fråga om val av valberedning för ett år. 
20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser. 
21. Övriga ärenden. 
22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
23. Stämman avslutas. 

 
 
 

På föreningsstämman har varje medlem en (1) röst. Innehar flera medlemmar fastigheten gemensamt har 
de tillsammans en (1) röst. Det får således endast lämnas in en (1) poströst per fastighet. Poströsten måste 
vara undertecknad av samtliga delägare.  

 

 

/Styrelsen, Ingarö augusti 2020 


