
 Årsmöte 2020 - Poströstning 1 (2) 
 

 Södertälje City 
Storgatan 4 info@sodertaljecity.se  
151 71 Södertälje www.sodertaljecity.se Org.nr 769603-4094 

Poströst - Södertälje Citys ÅRSMÖTE 

Hej medlem i Södertälje City Ekonomisk Förening (769603-4094) 

I rådande tider med coronaviruset har styrelsen beslutat att hålla en delvis digital stämma, med 
möjlighet att följa mötet över nätet via videolänk om du inte kan närvara fysiskt. För att den som 
inte har möjlighet att närvara ändå ska kunna rösta krävs att man har skickat in sina röster för 
föreningens förslag på förhand, via poströst. 

Denna blankett används för poströstning i föreningens årsmöte i enlighet med Prop. 2019/20:163 
om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

Mer info, kallelse, dagordning och mötets förslag finns på: www.sodertaljecity.se/arsmote2020  
 

Röstning 

Poströsterna avges på sid. 2 i denna blankett, som måste skrivas ut och signeras för hand. Den 
signerade blanketten kan antingen skickas via vanlig post, eller skannas in och e-postas. 

Din röstsedel ska ha ankommit till Södertälje City senast fredagen den 12 juni kl. 15:00 

Adress: Södertälje City Ekonomisk Förening 
 Storgatan 4 
 151 71 Södertälje 

e-post: info@sodertaljecity.se 

 

Motförslag 

Vill du lämna motförslag på annan styrelse kan du göra det inför stämman. Viktigt är då att du 
lämnar samma antal på respektive del som valberedningen har gjort, samt att detta ska vara 
Södertälje City tillhanda senast den 8 juni kl. 15:00. Detta för att den nya informationen ska 
kunna sammanställas och gå ut till samtliga medlemmar för omröstning. 
 

Har du frågor? 

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv, kontakta Erik Hanzon på Södertälje City så 
kan du få en utskriven blankett postad till dig. 
Erik Hanzon - 073-543 75 83 - erik@sodertaljecity.se  

  

http://www.sodertaljecity.se/arsmote2020
mailto:info@sodertaljecity.se
tel:+46735437583
mailto:erik@sodertaljecity.se
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Röstsedel 

Röstningen avser förslag som behandlas på årsmötet 2020-06-16 i Södertälje City Ek. förening 
enligt dagordning. Om du planerar att närvara fysiskt på mötet, eller ha ett ombud som kan rösta 
åt dig på plats via fullmakt, behöver du inte poströsta. 

Markera din röst genom ett X i Ja eller Nej-rutan 

FÖRSLAG TILL BESLUT JA NEJ 

Beslut om stämmoordförande enl. dagordning, punkt 3   

Beslut om protokollförare enl. dagordning, punkt 4   

Val av två justerare tillika rösträknare enl. dagordning, punkt 5   

Stämman är behörigt utlyst, punkt 6   

Beslut om dagordning, punkt 7   

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt 
styrelsens förslag på vinst/förlust, punkt 10 

  

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VL, punkt 11   

Fastställande av arvoden för styrelse samt medlems- och 
serviceavgift enl. valberedningens förslag, punkt 12 

  

Val av ordförande enl. valberedningens förslag, punkt 13   

Val av ledamöter samt suppleanter enl. valberedningens förslag, 
punkt 14 

  

Val av revisor enl. valberedningens förslag, punkt 15   

Val av valberedning, punkt 16   

Beslut att styrelsen får i uppdrag att göra en allmän översyn av 
stadgar, punkt 17 

  

Medlemsförslag / Motioner, punkt 18   

 

 

Denna röstsedel gäller för (Namn, Företag): _____________________________________________________ 

Jag avlägger härmed min röst i enlighet med vad jag skrivit ovan. 
 

Datum och ort: ________________________ 

 

Signatur: _______________________________     Namnförtydligande: _______________________________ 

Erik Hanzon på Södertälje City kommer att samla in poströsterna samt ansvara för att dessa 
presenteras på ett riktigt sätt på stämman. 


