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NORRA ÄLVSBORGSDISTRIKTET 

Till ombuden för Norra Älvsborgsdistriktets årsstämma 2020  
Revisorerna samt ersättare  
För kännedom till föreningsordförande och valberedningen samt Kjell Hansson 
 
Distriktsstyrelsen har beslutat att distriktsstämman fysiskt ställs in. Att bli smittad av 
Coronaviruset är särskilt farligt för äldre och då vi alla räknas in i riskgruppen vill 
styrelsen inte utsätta ombuden för eventuell smitta. Det är enligt avtalslagen helt 
tillåtet att skjuta upp en stämma på obestämd tid om ”det finns senare inträffade 
förhållanden eller omständigheter som påverkar stadgarna”. Dit får en pandemi 
räknas.   
 
Det är idag omöjligt att veta när pandemin klingat av på ett så betryggande sätt att 
vi, utan fara, kan samlas igen. Vi får därför söka andra vägar för att genomföra 
stämman. Distriktsstyrelsen har därför beslutat att i stället för att skjuta stämman till 
en oviss framtid ska den genomföras ”per capsulam”. Översätts ”-genom en kapsel” 
– beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna möts. Det kommer av att 
kurirer under antiken transporterade meddelande i en kapsel.  
 
Alla stämmohandlingar, som skulle ha kommit till användning på stämman, skickas 
med mejl till samtliga ombud direkt. Dagordningen har fått ligga till grund för en 
särskild ”Röstningsblankett för årsstämma 2020 utan fysiskt möte”. Varje ombud 
lämnar sin röstning på denna blankett. På röstningsblanketten finns samtliga 
punkter som finns på dagordningen. Det finns möjlighet att godkänna eller inte göra 
det samt lämna en kommentar om varför man tar denna ställning om man så vill. 
Om blanketten inte räcker till för kommentarer går det bra att lägga till ett separat 
blad. Enklast är att helt enkelt stryka över den ruta som man inte väljer. På så sätt 
är det lättare för rösträknarna att snabbt få fram ett resultat som kan ligga till grund 
för årsmötesprotokollet kommentarer. Som rösträknare kommer revisorerna och 
deras ersättare att fungera. De kommer också att upprätta ett stämmoprotokoll.  
 
Om möjlighet finns, kan föreningen gemensamt gå igenom röstningsblanketten och 
fundera över föreningens önskemål. Dock ska varje ombud svara för sig. Skicka 
gärna föreningens ombuds ifyllda blanketter i ett gemensamt kuvert. Svaren ska 
vara revisorerna tillhanda senast måndag den 4 maj.   
 
Det är styrelsens förhoppning att ombuden ska finna att det här sättet ”att 
genomföra stämman” är det bästa i den rådande situationen. Styrelsen svarar gärna 
på eventuella frågor.   
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