Årsstämma framflyttad till den 20 maj
Viktig information från Styrelsen, Skärgårdsstads Samfällighet
Skärgårdsstads årsstämma den 29 mars kl.15.00 är framflyttad till den 20 maj kl.18.00
Vi har ett Coronavirus som ställer till oreda i Sverige och även för oss i Skärgårdsstad.
Regeringen beslutade den 11 mars 2020 att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor samlas på en och
samma plats. Många upplever också en mängd restriktioner på sitt egna arbete där man får arbeta
hemma och ha möten via telefon eller annat just för att undvika smittspridning.
Styrelsen har utifrån rådande omständigheter och allmänna rekommendationer gällande smittspridning bedömt att det är direkt olämpligt att genomföra årsstämman stadgeenligt. Styrelsen
hoppas och tror att det medicinska läget kommer vara förbättrat om ca 2 månader och har enhälligt beslutat att flytta fram planerad årsstämma den 29 mars till den 20 maj kl.18.00.
Att hålla en ordinarie stämma är en förutsättning för att få påfyllning i kassan genom beslut om
utdebitering. Utan stämma kan ingen formell avisering av årsavgift göras. Nu har vi en mycket
god ekonomi i samfälligheten, men kommer enligt tidigare plan att avisera föreslagen årsavgift
med förfallodatum den 25 maj.
Att betala årsavgiften innan årsstämman och förfallodatum är frivilligt. Betalar du innan årsstämman och stämman beslutar om en lägre årsavgift än den du erlagt betalas mellanskillnaden
tillbaka. Beslutar stämman en högre avgift än den du erlagt skickas en avi med tillägget och med
en ny förfallodag. Hela beslutad årsavgift skall vara betald senast 30 dagar efter genomförd årsstämma.
Redan utskickad kallelses innehåll är gällande och innehållet kommer att gås igenom på årsstämman. I god tid innan stämman i maj skickas en ny och enklare kallelse ut med tid och plats.
Vi ses på Skärgårdsstads årsstämma 20 maj kl.18.00. Plats meddelas i ny kallelse.
Ta hand om er och på återseende.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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