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INFORMATION TILL FULLMÄKTIGE INFÖR STÄMMA 
SOM GENOMFÖRS PÅ DISTANS MED MÖJLIGHET 
ATT POSTRÖSTA 

Styrelsen i HSB Södermanland har vid sitt styrelsesammanträde den 21/12 2020 beslutat 

att ordinarie föreningsstämma 2021 ska genomföras på distans med möjlighet för 

medlemmarna att poströsta för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Ordinarie föreningsstämma i HSB Södermanland kommer att hållas: 

Datum/tid: Måndag den 12 april kl. 18.00 

Plats: På distans med möjlighet till poströstning.  

 

Tillfällig lag medger att stämma genomförs på distans med möjlighet för 

fullmäktige att poströsta 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.  

 

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen på distans med möjlighet för 

medlemmarna att poströsta före stämman eller genom att medlemmarna enbart deltar genom 

poströstning.  

 

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras på distans med möjlighet för medlemmarna 

att poströsta före stämman och att utomstående ska ha rätt att närvara för att möjliggöra ett 

deltagande på distans. 

 

Önskar du hjälp med utskrift av dokumenten kontaktar du Madeleine Andersson på:  

madeleine.andersson@hsb.se 

 

Röstberättigad 
Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige som utses i enlighet med 

stadgarnas § 15. 

Information om elektronisk uppkoppling 

Stämman kommer att genomföras elektroniskt med hjälp av EasyMeet. Om ni anmäler att ni vill 

delta elektroniskt kommer ni att få en länk skickad till er mail till både test-tillfälle och 

stämman. 

Information om poströstning 
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade 

underlag för fullmäktige som vill poströsta före föreningsstämman.  

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som närvarande vid 

föreningsstämman.  



 

  

 

Din poströst måste vara oss tillhanda senast den 7 april 2021.  

Du kan skicka den per post till: HSB Södermanland, Madeleine Andersson, Box 304, 611 

26 Nyköping, eller via mail till: madeleine.andersson@hsb.se 

Poströstningsformuläret 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill 

avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.  

Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, 

om så görs är rösten ogiltig. 

Dagordningen 

Dagordningen är bifogad kallelsen. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte 

föremål för poströstning. 


