
Kallelse till Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 2020 
 
VIKTIGT INFORMATION angående årets föreningsstämma! 
Situationen för sammankomster är, som alla känner till, speciell nu under coronapandemin/covid-19. 
Genomförandet av årets stämma kommer därför i år att ske på ett annorlunda sätt. Se nedan. 
 
Riksdagen har beslutat om en lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen trädde i kraft 15 april i år och gäller till årets 
slut. Syftet med lagen är att motverka spridningen av det nya coronaviruset genom att begränsa 
antalet personer som vistas i samma lokal. 
 
Enligt 10 § denna lag får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta 
att ett ombud får företräda fler än en medlem. Styrelsen för Husarö Östergårds 
Samfällighetsförening har fattat beslut om att tillämpa 10 § innebärande att ett ombud får företräda 
fler än en medlem. Styrelsen vädjar till samtliga medlemmar att använda denna möjlighet och att i 
år avstå från att delta i föreningsstämman och att i stället lämna fullmakt till ett ombud.  
 
Bystugan har visserligen många platser, men med tanke på att hålla avstånd från varandra är det inte 
så många som ryms. Styrelsen är därför tvungen att begränsa antalet deltagare i Bystugan för att 
hålla ett avstånd från varandra på minst 2 meter.  
 
För att uppnå lagens syfte bör antalet ombud begränsas. Styrelsen har frågat Arne Ringheim om han 
kan ställa upp som ombud för medlemmarna. Arne är villig att åta sig att vara ombud. Arne har 
förklarat att han kommer att rösta för styrelsens och valberedningens förslag i de olika ärendena 
enligt kallelsen.  
 
Den som vill kunna rösta på stämman med Arne som ombud måste fylla i en fullmakt enligt bifogat 
formulär. Den som vill ge en röstningsinstruktion till Arne måste ange det på fullmakten eller separat. 
Fullmakten måste vara Arne tillhanda senast fredag 12 juni via e-post.  
 
Du/ni kan antingen  
- scanna in den ifyllda fullmakten och mejla till Arne  
- eller ta ett foto av ifylld fullmakt och mejla till Arne 
- Om du inte har möjlighet till något av dessa alternativ kan du skriva av texten i fullmakten på ett 
papper och skriva under samt fota den och mejla till Arne. 
Hans mejladress är arne.ringheim@gmail.com  
 
Kallelsen och blankett för fullmakt bifogas detta mejl. Övriga handlingar är tidigare utsända (via e-
post 28 mars 2020) och finns också på vår hemsida. Läs noga instruktionerna på fullmakten, så att 
fullmakten blir giltig. 
 
Ny tid för stämman: lördag 13 juni, klockan 10.00. 
Plats: Bystugan på Husarö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag till dagordning vid Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 

 
1. Föreningsstämman öppnas  

2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

3. Godkännande av röstlängd  

4. Val av mötesordförande för stämman  

5. Val av sekreterare för stämman  

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet  

7. Godkännande av dagordning  

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019  (Bilaga 1)  

9. Bokslut för 2019   (Bilaga 2)  

10. Revisionsberättelse för 2019  (Bilaga 3)  

11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

13. Förslag från styrelsen  

13.1 Förslag om snöröjning  (Bilaga 4) 
13.2 Förslag om hantering av rotvältor (Bilaga 5) 

 
14. Motioner från medlemmarna (inga motioner har inkommit) 

15. Ersättning till styrelsen och revisorerna  

16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd  

16.1 Underhålls- och förnyelseplan  (Bilaga 6)  
16.2 Budget för 2020  (Bilaga 7)  
16.3 Debiteringslängd   (Bilaga 8)  

17. Valberedningens förslag    (Bilaga 9)  

17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 
17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen  
17.3 Val av suppleanter i styrelsen  
17.4 Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)  
17.5 Val av valberedning  

18. Övriga frågor  
18.1 Per Svanberg informerar om projektet inom GA2 att investera i en bastuflotte 
- rådande tankar och idéer samt möjlighet att anmäla intresse eller reservationer 

 
19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  

20. Avslutning  


