
 

Årsstämma Nämdö Fiber lördag 13 juni 2020 
kl 14.00 till 16.00 i Nämdö Hembygdsgård 
 

Angående COVID-19 och möjlighet att poströsta  

 

På grund av Coronapandemin är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla ska hålla avstånd och 
undvika att träffas i större folksamlingar. Det är inte förbjudet att hålla årsstämmor i föreningar, men för 
att inte bidra till smittspridning vill styrelsen för Nämdö Fiber Ekonomisk Förening göra det möjligt för er 
medlemmar att kunna rösta utan att behöva komma till stämman. Riksdagen har fattat beslut om en ny 
tillfällig lag som gör det möjligt för medlemmar i ekonomiska föreningar kunna poströsta, och styrelsen har 
med stöd av den lagen beslutat att tillåta poströstning vid årets stämma. Förutsättningen för poströstning 
är dock att bifogad röstsedel (poströsten) används. Medlem som poströstar behöver inte komma till 
stämman utan skickar helt enkelt sin röst per post eller e-post. Poströsterna kommer att läsas upp på 
stämman och räknas som om den röstande var närvarande. Den som poströstar kan bara ta ställning till 
valberedningens respektive styrelsens förslag, som framgår av poströsten. Detta är givetvis en begränsning i 
valmöjligheterna, men Riksdagen har ansett att det får accepteras med hänsyn till Coronapandemin. 

 

Hjälp till att minska smittspridning genom att poströsta istället för att komma på stämman! 

  

Dagordning i enlighet med föreningens stadgar 

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman  

2. Godkännande av röstlängden  

3. Val av två justeringsmän  

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. Fastställande av dagordning  

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse  

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om  
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.                

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  

9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  

10. Beslut om budget  

nilla
Skrivmaskin
Medlemmar i Nämdö Fiber Ekonomisk förening kallas härmed till årsstämman 2020

nilla
Skrivmaskin
Medlem som inte har möjlighet att närvara kan ändå följa stämman via en videosändning. Vi kommer att använda oss av 
TEAMS, länken för stämman finns med i kallelsen som mejlades till medlemmens e-postadress 2020-05-22.

nilla
Rektangel

nilla
Skrivmaskin
Tid och plats: Lördag 13 juni 2020 kl 14.00 utomhus vid Nämdö Hembygdsgård i Sand på Nämdö
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11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter  

a) Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 2020 oförändrat 100 kr  

b) Styrelsen föreslår oförändrad nätavgift för 2020 (60 kr/mån, moms tillkommer)) 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter  

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

14. Val av föreningens och styrelsens ordförande  

15. Val av revisorer och revisorssuppleant  

16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande  

17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens  
stadgar eller som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet. 

Proposition från styrelsen angående fortsatt finansiering i enlighet med utsänd fil 
Nämdöfiber - Årsstämma juni 2020.ppt, Projektekonomi (sid 19) 
 
att styrelsen får mandat att ansöka om en ny borgensförbindelse (max 1,5 mkr) från Värmdö 
kommun, som ska ersätta befintlig borgensförbindelse på 3,4 mkr. Denna borgensförbindelse ska 
gälla under 5år. 
 
att styrelsen, under förutsättning att ovan nämnda borgensförbindelse erhålles, även får mandat 
att ersätta nuvarande checkkredit om 3,4 mkr med ett lån upp till 1,5 mkr. 

Inga övriga ärenden har anmälts 

18. Mötet avslutas 

nilla
Skrivmaskin
Styrelsen uppmanar medlemmarna att, utöver röstsedeln, ta del av all information beträffande 
årsstämman via hemsidan, www.namdofiber.se under fliken ”Årsmöte 2020”. 

Vid oklarheter eller frågor mejla: info@namdofiber.se

nilla
Rektangel

nilla
Skrivmaskin
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna - till Nämdö eller via videolänk!


