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Kallelse till ÅRSMÖTE – 16 Juni 

Hej medlem i Södertälje City! 
På grund av Coronaspridningen har vi behövt planera om medlemsmöten flera gånger. Vi ber om 
ursäkt för att det blivit många omställningar – vi försöker få till de bästa möjliga lösningarna i 
dessa annorlunda tider. 

Du har tidigare fått kallelse till Extrastämma 16 Juni. Härmed vill vi dock meddela att 16 Juni 
kommer vi hålla Södertälje Citys Årsmöte. Den extrastämma du kallats till tidigare kommer 
istället hållas senare under året, och du får en ny kallelse när det blir dags för den. 

Alltså är det enda du behöver ha inbokat i kalendern just nu: Årsmöte 16 Juni, kl. 07:45-09:45. 
Mötet kommer både hållas fysiskt på Scandic Skogshöjd och samtidigt digitalt över videolänk. 

Bifogat utskicket med kallelsen hittar du relevanta bilagor. Även föreningens stadgar. 
All info nås också enkelt på www.sodertaljecity.se/arsmote2020  

 

Anmälan: 
Om du redan hade anmält dig till den 16 Juni behöver du inte anmäla på nytt, eftersom tid och 
plats är samma. Om du känner dig osäker kan du dock anmäla dig igen. Hellre en gång för 
mycket än för lite. 

Anmäl dig oavsett om du följer mötet digitalt via videolänk eller närvarar på plats. 

- Anmäl dig via vårt Google Formulär: https://forms.gle/rQmSCERGAAJs3Epw5 
- Om du inte kan använda länken, anmäl dig via e-post till info@sodertaljecity.se  

o Uppge Namn, Företag och om du avser delta digitalt eller på plats. 

 

Omröstningar: 
Sker som vanligt på plats i vår lokal. Om du inte har möjlighet att närvara i lokalen / om du istället 
följer mötet digitalt, behöver du förtidsrösta genom post/mail som ska ha inkommit Södertälje 
City senast 12 Juni kl. 15:00. Anmäl dig i god tid för att säkerställa att du hinner rösta. 

I år kan du som närvarar i lokalen ombudsrösta med fullmakt åt mer än 1 annan medlem, enligt 
Riksdagens beslut för att underlätta föreningsstämmor. Mer info på sida 3, ”Tillfällig lag” 
 

Tid och Plats: 
16 Juni 2020 7.45–8.00 Välkommen / Registrering / Uppkoppling 
 8.00–9.45 Dagordning 

Lokal: Askö 1, Hotell Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15, 151 21 Södertälje 
Vi bjuder på frukostmacka och kaffe. 
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Dagordning: 

1 Mötets öppnande 
2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd 
3 Val av ordförande; Tomas Björck 
4 Val av protokollförare; Erik Hanzon 
5 Val av justerare/rösträknare; Märta Jirjis och Jari Vitaala 
6 Mötets behöriga utlysande 
7 Godkännande av dagordning 
8 Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
9 Föredragning av revisionsberättelse 
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag på vinst/förlust  
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verksamhetschef  
12 Fastställande om arvoden för styrelsen samt medlems- och serviceavgift 
13 Val av ordförande 
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16 Val av valberedning 
17 Beslut att ge styrelsen uppdrag att göra en allmän översyn av stadgarna 
18 Medlemsförslag/motioner 
19 Övriga frågor 
20 Mötet avslutas 

 

Efter mötet blir det också information från Södertälje City angående bland annat öppettider och 
verksamhetsplanen för 2020. 

 

Vi ser fram emot att träffas!  
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@sodertaljecity.se 
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Info: Tillfällig lag  
- för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor 

 

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och 
föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 
april 2020 och upphör den 31 december 2020. 

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och 
föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och 
föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och 
föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset 
minimeras. 

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och 
föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning. Antalet deltagare som närvarar personligen 
vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort 
inflytande som möjligt. 

 

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa 
hyresrättsföreningar och kreditmarknadsföreningar 
Ombud 

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att ombudet får företräda fler än tre medlemmar, 
även om det strider mot stadgarna. 

Poströstning 

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva 
sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till 
stämman. 

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till 
beslutsförslaget. 

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt 
poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post. 

 

Källa: Bolagsverket - https://bolagsverket.se/om/oss/corona/tillfallig-lag-for-att-underlatta-att-
halla-bolags-och-foreningsstammor-1.20812 
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