
 

 

 

 

 

Information från Styrelsen i SPF Seniorerna Näset Önnered. 

Till våra Föreningsmedlemmar, 

Föreningsstyrelsen tog beslut att årsmötet onsdagen den 3 februari skulle ställas in. Då vi 

alla räknas in i riskgruppen för Corona-smitta vill styrelsen inte utsätta medlemmarna för 

denna.  

Det är enligt avtalslagen helt tillåtet att skjuta upp ett årsmöte 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. Styrelsen har därför beslutat att i stället för att skjuta årsmötet till en 

oviss framtid ska det genomföras ”per capsulam”. Det innebär att varje ombud får lämna 

sin röstning per brev.  

Dagordningen, enligt stadgarna, som också finns i årsmöteshandlingarna ligger till grund för 

en särskild ”Röstningsblankett för årsmöte 2021 utan fysiskt möte”.  

På röstningsblanketten finns samma punkter med som finns på dagordningen med något 

undantag. Det finns möjlighet att godkänna eller inte göra det samt lämna en kommentar..  

Du ska stryka över den ruta som du inte väljer. På så sätt är det lättare för ”rösträknarna” 

att snabbt få fram ett resultat som kan ligga till grund för årsmötesprotokollet. Kom ihåg att 

”skriva under” blanketten. Görs via e-mail adressen. 

Som rösträknare kommer föreningens ordförande, kassör, sekreterare samt revisorerna och 

deras ersättare att fungera.  

Om blanketten inte räcker till för kommentarer går det bra att lägga med en lös sida till 

dokumentet. 

Varje medlem ska svara var för sig. Även om två medlemmar använder samma e-

mailadress skall båda svara. Svaren ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 

19 mars. Den e-mailadress som skall användas är: spfnaset@telia.com.  

Det är styrelsens förhoppning att föreningsmedlemmarna skall finna att det här sättet ”att ha 

årsmöte” är det bästa under rådande omständigheter. Styrelsen svarar gärna på eventuella 

frågor.  

 

För SPF Seniorerna Näset Önnered  

Gunilla Swanteson Larsson 
Ordförande 
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