
DATUM:  26 maj 2021

TID:  18.00

PLATS:  Stämman genomförs utan fysisk närvaro genom poströstningutan fysisk närvaro genom poströstning

HSB MÖLNDAL KALLAR FULLMÄKTIGE TILL

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

STYRELSEN HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA STÄMMAN GENOM POSTRÖSTNING
Med anledning av covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att en föreningsstämma kan ge-
nomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning. HSB Mölndals styrelse har därför beslutat att 
genomföra årets stämma genom poströstning. Beslutet är taget utifrån myndigheternas rekommen-
dationer för att minska smittspridningen av covid-19. 

SÅ HÄR POSTRÖSTAR DU 
Fyll i formuläret för poströstning och använd svarskuvertet för att skicka in din röst. Din poströst 
ska vara HSB Mölndal tillhanda senast den 25 maj 2021. Du som lämnar din röst per post förs in i 
röstlängden och anses vara närvarande vid föreningsstämman. 

Om din förening har utsett en ny fullmäktige och inte hunnit rapportera in den till oss kontaktar du 
den nya fullmäktige och skickar vidare kallelsen. 

KONTAKTA OSS
Om du som fullmäktige har frågor har du möjlighet att kontakta oss via telefon innan du röstar.  

För frågor om innehållet i årsredovisningen
Kontakta David Blücher, vd, eller Helena Nakamura, ekonomichef. Du når både David och Helena 
på 031-776 84 20 under följande tider: 

Tisdagen den 18 maj kl. 7.30–9.00
Onsdagen den 19 maj kl. 18–20 (även Eva Karlsson, styrelsens ordförande, är tillgänglig)

För frågor om poströstningen 
Kontakta Klara Simonson, kommunikatör, på 031-776 84 30.

Du kan lämna begäran om skriftlig upplysning senast 10 dagar före stämman. Skriftligt svar ska läm-
nas från styrelsen senast 5 dagar före stämman. 

BILAGOR 
Kallelse, poströstningsformulär och samtliga stämmohandlingar är skickade via mejl till valda full-
mäktige samt finns publicerade på vår webbplats. Poströstningsforumlär och svartskuvert är skickade 
per post. 
 
Kontakta Klara Simonson om du vill ha hjälp med att få handlingarna utskrivna. 

VARMT VÄLKOMMEN ATT GÖRA DIN RÖST HÖRD VIA POSTRÖSTNING!
HSB Mölndals styrelse 


