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  Till samtliga fullmäktigeledamöter  
i HSB MälarDalarna 

KALLELSE HSB MÄLARDALARNAS FÖRENINGSSTÄMMA 2021 
HSB MälarDalarnas ordinarie föreningsstämma kommer att hållas genom enbart 
poströstning den 10 maj 2021.  

Styrelsen för HSB MälarDalarna har vid sitt styrelsemöte den 15 februari beslutat att 
ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning 
för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Tillfällig lag medger enbart poströstning efter beslut av styrelsen 
En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen 
syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för 
föreningar att genomföra föreningsstämmorna utan hälsorisker för medlemmar och andra. Det är 
ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att 
risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras.  
Styrelsen har därför beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro med 
enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. 

Information inför poströstning 
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat 
bifogade underlag för poströstning.  
Poströsten ska ha inkommit senast fredagen den 7 maj, i bifogade svarskuvert 
(adresserat till HSB MälarDalarna, Tallmätargatan 9, Box 307, 721 07 Västerås).  
Alternativt via e-post: 07medlem@hsb.se. Märk försändelsen med ”Poströst”.  

Fullmäktige som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid 
föreningsstämman.  

Bilagt översändes: 
• Dagordning  
• Formulär för poströstning  
• Bilaga 1  Årsredovisning 2020  
• Bilaga 2  Föreningsgranskningsrapport   
• Bilaga 3  Beslut om grundtal 
• Bilaga 4  Beslut om medlemsavgift  
 

• Bilaga 5  Förslag till bestämmelser och arvoden, 
  ersättningar och övriga villkor till  
  förtroendevalda 

• Bilaga 6  Valberedningens berättelse och förslag 
• Bilaga 7  Instruktion för föreningsgranskare 
• Bilaga 8  Valberedningsinstruktion 
• Bilaga 9 Motioner samt styrelsens svar på motioner 

 
Med vänlig hälsning 
HSB MälarDalarna 

Leif Ringqvist, ordförande     
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