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Viktig information inför årsstämman
Enligt föreningens stadgar så ska årsstämman hållas innan maj månads utgång. Som
samtliga känner till så befinner vi oss i Coronatider som medför att vi alla måste
vidta ett stort mått av försiktighet.
Det är många bolag och föreningar som just vid den här tiden på året har sina årsmöten. För att underlätta genomförandet av dessa och minska spridningen av Coronaviruset har regeringen fattat beslut om tillfälliga bestämmelser som ska gälla under
perioden 15 april – 31 december 2020.
”Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort
inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.”
För samfällighetsföreningar gäller:
”Samfällighetsföreningar
10 § Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad
som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda mer än en medlem.”
Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer
Folksamlingar med högst 50 deltagare
De tre senaste åren har det i genomsnitt varit 18 personer närvarande vid föreningens
årsstämmor. Styrelsen utgår ifrån att deltagarantalet blir ungefär det samma även i år.
Håll distans
Om antalet deltagare blir det samma även i år så bedömer styrelsen att det går att
möblera så att en säker distans mellan deltagarna finns.
Skulle det mot all förmodan inte gå får vi hoppas på fint väder och hålla årsmötet
utomhus.
OBS: En rekommendation från styrelsen är att endast en ägare av respektive fastighet
deltar på mötet för att hålla nere antalet deltagare. Glöm dock inte att ta med fullmakt
från övriga ägare av fastigheten!
70+ samt riskgrupper ska avstå sociala kontakter
För att underlätta deltagande med fullmakt har styrelsen beslutat att tillämpa de tillfälliga bestämmelserna om att ett ombud får företräda mer än en medlem.
Så det går bra att överlämna en fullmakt till någon annan medlem. Glöm dock inte att
samtliga ägare av fastigheten måste skiva under fullmakten.
Allmänna råd
Har du feber, hosta snuva eller halsont? Stanna hemma.
Känner du dig sjuk? Stanna hemma.
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