
KROKVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

Kallelse Till Ordinarie Föreningsstämma 

  

Datum: 24 maj kl 11.00 

Plats: Kuggaviksgården 

  

  
Med anledning av läget med Coronaviruset får vi anpassa mötet efter myndigheternas 
rekommendationer.  Styrelsen har därför undersökt olika möjligheter att hålla stämman med 
begränsat antal fysiskt närvarande utan att för den skull inverka på alla medlemmars 
demokratiska rätt att påverka besluten.  
 
De frågor som stämman har att fatta beslut om är enbart de vanliga stämmobesluten: 

Godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2019 
Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
Godkänna budget för 2020 (styrelsen föreslår oförändrad avgift) 
Val av ledamöter till styrelse och övriga funktionärer (förslag: oförändrat) 
Inga motioner har inkommit och inga nya förslag finns från styrelsen. 

  
Regeringen har nyligen beslutat att temporärt tillåta poströstning vid olika former av 
föreningsstämmor. Vi har bedömt att det är en metod som vi kan använda för vårt 
årsmöte.  En inskickad ”poströst” behandlas likvärdigt med en röst avlämnad fysiskt på 
stämman. Medlemmen räknas också in i det antal som har deltagit i stämman. 
  
Årsmötet kommer även i år att genomföras på Kuggaviksgården , dock utan förtäring. För att 
undvika smittspridning vill vi försöka hålla deltagarantalet så lågt som möjligt. Styrelsen 
vädjar därför till dig att i första hand pröva metoden med poströstning, som beskrivs nedan. 
  
Poströstningen görs genom att svara på ett mail (dvs returnera mailet med dina 
val/kommentarer till avsändaren). Mailet skickas separat till  dig med titeln ”Formulär för 
poströstning”.  
I mailet finns föreslagen dagordning där styrelsens och valberedningens förslag är tillagda.  
I svaret skriver du vilka punkter (A till E) som du bifaller eller ej samt ditt namn och hus nr. Vi 
godkänner ett svar per fastighet även när det finns flera ägare. Det behövs alltså ingen 
fullmakt. Det går även att klicka in sig i formuläret och där skriva din åsikt eller förslag. 
Om du avser att gå på det fysiska mötet svarar du detta istället.  
Ditt svar vill vi ha senast 20 maj 2020.  
 
Om du har några frågor innan dess kan du maila till  ingvar@kroksam.se eller 
gösta@kroksam.se. 
 
Årsmöteshandlingarna finns även på vår hemsida, www.kroksam.se    
Bilagor: Dagordning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
 
Åsa den 7 maj 2020 
Styrelsen 
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