
Kallelse till årsmöte i Resarö Vägförening (RVF)

Enligt stadgarna för Resarö Vägförening och lagen om förvaltning av samfälligheter, Lag (1973:1150)

skall ordinarie stämma för RVF årligen hållas under mars eller april månad på tid och plats som

styrelsen bestämmer.

På grund av rådande pandemi (Covid-19) är det i år inte möjligt att genomföra ett fysiskt årsmöte.

Styrelsen för RVF har, efter konsultation med REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar),  därför beslutat

att årsmötet kommer att ske med poströstning i två steg;

- Först röstar medlemmarna med den erhållna röstsedeln som ni fått med detta utskick, detta sker

medelst post- eller e-post.

- Sedan sammanträder vald mötesordförande, justeringsmän tillika rösträknare och RVF styrelse för

att räkna och sammanställa medlemmarnas lämnade röster och synpunkter i ett sedvanligt

årsmötesprotokoll.

Ifylld och undertecknad röstsedel skall vara RVF tillhanda senast 15 april 2021 kl. 18.00 för att

sedan räknas under årsmötet som hålls därefter samma kväll.

Detta förfarande har stöd av den tillfälliga lagen Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och den nya Pandemi Lagen (SFS

2021:4-inga sammankomster med mer är 8 personer skall genomföras).

Poströsten skickas eller lämnas till RVF:s brevlåda, Resarö Vägförening, Ytterbyvägen 1, 185 94

VAXHOLM (Brevlådan finns uppsatt mitt emot ICA i starten av Ytterbystrandsvägen). Om ni hellre vill

skicka röstsedeln via e-post sänds denna till rostning@resarovagforening.se. Ni får ett autosvar som

bekräftar att mejlet har kommit fram.

Formalia, röstsedel, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning,

revisionsberättelse, styrelsens framställan, budget, inkomst/utgifts-stat, och debiteringslängd

kommer att vara tillgängliga på RVF’s hemsida www.resarovagforening.se senast den 25:e mars.

Som ni förstår åligger det på varje medlem att sätta sig in i materialet inför röstningen, har ni frågor

kring detta eller årsmötesförfarandet går det bra att mejla dessa till info@resarovagforening.se,

styrelsen svarar efter bästa förmåga.

Ni finner förslaget till dagordning på omstående sida.

Styrelsen hoppas med ovanstående upplägg att årsmötet kommer att kunna genomföras på ett bra

sätt beaktat pandemin. Vi tackar även på förhand för er förståelse och med förhoppning att nästa

möte kan hållas som vi brukar!

Bästa hälsningar

Styrelsen för Resarö Vägförening
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Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte;
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3. Fråga om stämman har blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordningen (dagordning har anpassats för årets möte)
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna (ingen motion har inkommit)
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
9. Styrelsens förslag till budget, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Val av revisorer
12. Fråga om val av valberedning
13. Övriga frågor (Inga övriga frågor kan behandlas)
14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

(Stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt senast 3 veckor efter årsmötet hemsidan)


