KALLELSE till ÅRSSTÄMMA 2020 i
SKÄRGÅRDSSTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Tryckt Kallelse har distribuerats till samtliga föreningsmedlemmar den 4 mars 2020. Som tidigare meddelats har den ordinarie årsstämman framflyttats på grund av Coronapandemin.

Nytt datum för Stämman är torsdagen den 27 augusti kl. 18.00 -20.00.
Vi öppnar för registrering kl. 17.00 – 17.45.
Röstlängden sammanställs kl. 17.45 – 18.00.
Lokal: Runö Kursgård, Näsvägen 100, Åkersberga
Styrelsen i Skärgårdsstads Samfällighetsförening har beslutat att använda sig av Regeringens tillfälliga lag innebärande att ombud kan företräda fler än en fastighet utöver den egna fastigheten
och på så vis underlätta genomförande av årsstämmor i samfällighetsföreningar.
Genom lagen kan antalet stämmodeltagare hållas nere till ett absolut minimum och därmed
minska risken för smittspridning av Coronaviruset.
En föreningsmedlem har således möjlighet att rösta utan att närvara vid stämman, endera via
styrelsens individuella ombud eller via valfritt ombud. Styrelsen har dock beslutat att ett ombud
får högst företräda 20 föreningsmedlemmar utöver egen fastighet.
Fullmakt med Valformulär
Styrelsen uppmanar därför varje föreningsmedlem att skicka in bifogad Fullmakt med ifyllt
Valformulär till styrelsens individuella ombud.
Styrelsens individuella ombud är Johan Liderfors, som vid maximalt antal fullmakter lämnar
vidare till Eva Gunnarsson, Anders Craemer, Linda Österholm, Stefan Johnsson, Per-Olof Palm
och Stefan Holmström. Ombudet tillsammans med Fullmakterna förs in i röstlängden vid registreringen och röstar på stämman exakt såsom Valformuläret är ifyllt och ingenting annat!
Du kan antingen skanna och mejla fullmakten till styrelsen@skargardsstad.se, sända den per post
till Skärgårdsstads Samfällighetsförening, Box 322, 184 24 Åkersberga eller lämna den i
Eva Gunnarssons brevlåda på Israel Perssons väg 24. Fullmakten med Valformulär ska vara
styrelsen tillhanda senast onsdagen den 12 augusti.
Fullmakt utan Valformulär
Väljer man att delta personligen i stämman gäller som tidigare att ta med fullmakt till registreringen om inte samtliga ägare av fastigheten kan närvara eller om du vill företräda andra fastigheter. Du kan använda den fullmaktsblankett utan valformulär som finns på sid 3 i kallelsen.
Dock gäller att du vid denna stämma kan agera ombud för högst 20 föreningsmedlemmar
(istället för två som står på blanketten). Eventuell instruktion till ombudet är i detta fall en fråga
endast mellan ombudet och föreningsmedlemmen och ska inte vara med i fullmakten som lämnas vid registreringen.
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Dagordning
Dagordning med beslutspunkter kommer på årsstämman att följa den ordning som finns i
Valformuläret.
Föranmälan
I händelse av medlems fysiska deltagande på stämman önskar styrelsen om möjligt erhålla en
föranmälan på bifogad anmälningsblankett för att kunna planera storlek på lokal, sittarrangemang, kö-förfarande, registreringskapacitet, m.m. Föranmälan kan tillställas styrelsen på samma
sätt som Fullmakt med Valformulär.

Vi önskar er alla en trevlig sommar!
Styrelsen för Skärgårdsstads Samfällighetsförening
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