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INFO INFÖR ÅRSSTÄMMAN 27 MAJ

Kallelse och handlingar till vår årsstämma den 27 maj har sedan tidigare delats ut till alla 
medlemmar. Med anledning av myndigheternas rekommendationer gällande begränsning 
av smittspridning av viruset Covid-19 vill styrelsen komplettera med följande information

 Styrelsen har undersökt om det går att skjuta på stämman tills i höst men enligt lagen om 
ekonomiska föreningar är vi skyldiga att kalla till och hålla en föreningsstämma innan juni månads 
slut.

 Vi vill inför stämman påminna om de starka och tydliga rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten givit ut och som var och en av oss har en skyldighet att följa. Dels för att 
skydda oss själva men inte minst för att skydda andra från att bli smittade. 

o Av erfarenhet vet vi att det lätt uppstår trängsel i samband med medlemsavprickning samt 
vid in- och utpassering till byggnaden och till teatern. Vi ber er därför vara särskilt 
uppmärksamma på att hålla avstånd vid dessa tillfällen.

o Vi ber er att undvika att sitta samlade i grupper inne på teatern.
o Det är för oss mycket viktigt att varje lägenhet bereds möjlighet att vara representerad och 

att kunna avlägga sin röst vid omröstningar på stämman. Men för att minska risken för 
smittspridning vill vi be er att överväga att endast låta en av lägenhetens röstberättigade 
innehavare representera lägenheten.

o Vi vill också påminna om möjligheten att genom fullmakt representeras av ombud vid 
stämman. Blankett för detta finns med i handlingarna som skickades med kallelsen till 
stämman.

 För att minska risken för smittspridning har styrelsen gjort en del förändringar i de praktiska 
arrangemangen vid stämman.

o Vi kommer att endast släppa in enstaka person åt gången in i byggnaden och in i teatern. 
Avprickning och utlämnande av röstsedel sker vid separata bord. Därefter kan man gå in 
och sätta sig i teatern. 

o För att underlätta att avstånd hålls kommer vi att spärra av ett antal stolsrader i teatern.
o Vi kommer inte att ha någon mikrofon att skicka runt. De som vill kan gå upp på scenen och

använda den mikrofon som kommer att finnas där. Alternativt får man göra sig hörd genom
att tala högt och tydligt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-
ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Var rädda om er alla!

Styrelsen
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