Kallelse till årsstämma i Torpedbåten 2 den 19 augusti 2020
Stämman kommer att hållas som ”Stämma med poströstning utan närvaro” enl. beslut av
styrelsen.
Beslutet grundar sig på risken för smittspridning av Covid-19 bland föreningens medlemmar.
Riksdagen beslutade i en tillfällig lag (2020:198) att från och med den 18 maj kan
föreningsstämmor genomföras utan att medlemmarna deltar fysiskt. Detta ställer höga krav på
styrelsen i fråga om förberedelser inför stämman och det finns en del formaliakrav som ska
uppfyllas.
Vid stämman med poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en vanlig
stämma där medlemmarna närvarar fysiskt. Därför ska medlemmarna kunna lämna en
skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Svaren, det vill
säga upplysningarna, ska hållas tillgängliga för medlemmarna och skickas till den medlem
som begärt upplysningarna senast fem dagar före stämman. Styrelsen kommer därför också att
sätta upp svaren i portar, hissar och lägga ut dem på föreningens hemsida.
Poströstningsformuläret gör det möjligt för medlemmarna att ta ställning till om ett eller flera
beslut inte ska behandlas på stämman, utan istället bordläggas till en senare stämma. För att
skjuta upp beslut räcker det att en tiondel av samtliga röstberättigade röstar för det. Om beslut
skjuts upp till en stämma vid ett senare tillfälle ska den stämman vara en fysisk stämma
alternativt digital stämma i kombination med poströstning.
Poströsterna ska vara inlämnade senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman, dvs
senast den 14 augusti.
Protokollet från poströstningsstämman måste innehålla uppgifter om antalet röster för eller
emot ett förslag samt hur många som avstod från att rösta.
Fördelen med det rena poströstningsalternativet är att föreningen inte behöver ha en fysisk
plats dit medlemmarna kan komma. Det är också ett bra alternativ för den förening där många
medlemmar har svårigheter att delta i en digital stämma. Det fungerar bra för den förening
som har konkreta frågor och förslag på dagordningen som medlemmarna kan rösta Ja, Nej
eller Bordlägg på. Formulär för poströstning delas ut till samtliga lägenheter i tillsammans
med kallelsen till stämman.
Dagordningen för stämman den 19 augusti innehåller inga frågor utöver de vanliga. Därutöver
finns tre motioner från medlemmar och en proposition från styrelsen att ta ställning till.
Viktiga tidpunkter
1. Medlemmar kan lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före
föreningsstämman dvs senast den 9 augusti.
2. Styrelsen måste svara på denna begäran senast fem dagar före stämman, dvs senast
den 14 augusti. Svaren ska skickas till den medlem som begärt upplysningar och
kommer dessutom att sättas upp i portarna, hissarna och publiceras på hemsidan.

3. Poströsterna ska vara inlämnade senast den 14 augusti. Poströsterna läggs i styrelsen
brevlåda, Eskadervägen 42, kv. Det går också bra att skicka in det ifyllda och
undertecknade poströstningsformuläret som skannad bilaga via e-post:
styrelsen@torpedbaten2.se.
Den tryckta årsredovisningen 2019 delades ut i våras. I den finns även de tre motionerna från
medlemmar. Årsredovisningen finns också publicerad på föreningens hemsida. Styrelsens
proposition delas ut tillsammans med kallelse och dagordning. Ett mindre antal tryckta
årsredovisningar finns hos styrelsen för den som inte har kvar sitt ex. Kontakta styrelsen om
du vill ha en extra årsredovisning.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7 Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
18. Avslutande

