
     

 
 

 

 

Västersjöns samfällighetsförenings årsstämma 2021 
 

Information om och formulär för poströstning 
Det finns tills vidare starka skäl för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa 

smittspridningen i vårt samhälle. Därför har en tillfällig lag införts som medger att 

föreningens styrelse kan besluta att stämman ska genomföras med enbart poströstning.   

Styrelsen i Västersjöns samfällighetsförening har därför vid styrelsemöte 18 mars 

2021 beslutat att ordinarie årsstämma 2021 ska genomföras med enbart 

poströstning söndag 2021-05-23. 

 

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

 

1. Formuläret för poströstning är utformat utifrån den ordinarie dagordningen för 

föreningens stämma.  

 

2. Poströsten, dvs formuläret, skickas antingen till  

a) Västersjöns samfällighetsförening, c/o Hugo Bäckström, Vanningevägen 12, 

26697 Hjärnarp eller 

b) till styrelsen@vastersjon.se som scannad bilaga  

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast 21:e maj. 

 

3. När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om 

upplysning skriftligt till föreningen senast 10 maj 2021 (se ovanstående 

adresser). 

• Skriftligt svar ska lämnas av styrelsen senast 12 maj 2021 och kommer att: 

 Hållas tillgängligt hos föreningen 

 Skickas till medlem som ställt frågan  

 Publiceras på föreningens webbplats  

 

4. Medlem har rätt att rösta för att något eller några av ärendena på dagordningen 

ska anstå till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som 

medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där poströstning inte är 

tillåtet.  

 

5. Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om 

minst en tiondel av samtliga medlemmar i samfälligheten begär det. Om ett 

sådant beslut fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning eller beslut om ansvarsfrihet så måste ett fortsatt årsmöte hållas 

tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. 

 

6. Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande 

vid föreningsstämman.  

 

7. Endast en medlem per fastighet kan avge röst. Röst kan ej överlåtas på annan. 

Medlem har en röst även om medlemmen är ägare av två eller flera fastigheter. 

Medlem som inte betalat förfallen avgift har inte rösträtt. 
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på 

Västersjöns samfällighetsförenings stämma 23 maj 2021  

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Du 

markerar rutan ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA om du vill skjuta upp frågan till 

en fortsatt stämma. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte 

något svarsalternativ.  

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så 

görs är rösten ogiltig. 

Medlemmens namn  Fastighetsbeteckning 

 

___________________  ___________________ 

 

Ort och datum  Namnteckning 

__________________  _________________ 

 

DAGORDNING 

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för 

poströstning.  
 

1. Stämmans öppnande* 

 

2. Val av mötesordförande* 

I enlighet med valberedningens förslag kommer Hugo Bäckström att vara 

stämmoordförande.  

 

3. Val av sekreterare* 

I enlighet med valberedningens förslag kommer Kajsa Kurtsson att vara sekreterare.  

 

4. Godkännande av röstlängd* 

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.  

 

5. Godkännande av dagordning* 

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på 

punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller 

anstå till fortsatt stämma.  

 

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare* 

I enlighet med valberedningens förslag kommer Per Hansson och Per Solsjö att justera 

protokollet samt vara rösträknare. 

 

7. Mötets behöriga utlysande 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske senast två veckor före föreningsårsstämman. 

Kallelse skall ske genom utskick.  



   

 

Styrelsen har kallat genom utskick med post samt e-post under vecka 17/2021. Därutöver 

har 2020 års redovisning med förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse varit 

tillgänglig på föreningens hemsida vecka 17/2021.  

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 

X 
 

 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna 

året 

Årsredovisningen har varit tillgänglig på föreningens hemsida sedan vecka 17/2021. 

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen har bifogats årsredovisningen 

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

10. Godkännande av förvaltningsberättelsen 

Styrelsen har i årsredovisning 2020 lämnat sin förvaltningsberättelse.  

Bifall till att förvaltningsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 
  



   

 

11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Styrelsen har i årsredovisning 2020 lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen 

 Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

13. Styrelsens framställningar och medlemmars motioner samt de yttranden som 

styrelsen redovisat i kallelsen 

Samtliga framställningar och motioner finns i sin helhet tillgängliga på föreningens 

hemsida 

a) Framställning från styrelsen om ändring av stämmans dagordning 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med framställningen 

Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

b) Framställning från styrelsen om ny skogsvårdsplan 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

Bifall till styrelsens förslag?  

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

c) Framställning från styrelsen om att kostnaden för automatiseringen mm av 

vattenverket får belasta 2021 års bokslut 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt styrelsens förslag 

Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  



   

 

d) Medlems motion om att styrelsen skall undersöka förutsättningarna för att 

installera en gemensam laddstation 

Kostnader för att bygga en gemensamhetsanläggning (exempelvis en gemensam 

laddningsstation) skall enligt Lag om förvaltning av samfällighetsförening fördelas 

lika på föreningens medlemmar. Styrelsens bedömning är att merparten av 

föreningens medlemmar inte har behov av en gemensam laddstation.  

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.  

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

Bifall till motionärens förslag att styrelsen skall undersöka förutsättningarna för att       

installera en gemensam laddningsstation? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

e) Medlems motion om att anlägga en hundrastgård 

Styrelsen avstår från att ha synpunkter på om årsmötet skall till- eller avstyrka motionen. 

Om stämman väljer att tillstyrka motionen innebär beslutet också att man säger ja till av 

styrelsen föreslagen placering samt de kostnader som är förknippade med att anlägga en 

hundrastgård. En beräknad kostnad är redovisad i styrelsens yttrande. 

Bifall till motionärens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Förslag till verksamhetsplan är redovisad i kallelsen. Styrelsen föreslår att 

verksamhetsplanen godkänns. 

Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

   



   

 

15. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning  

Förslag till arvoden för styrelse och revision finns i förslaget till inkomst- och utgiftsstat 

Bifall till förslaget? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

16. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat redovisas i kallelsen 

Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

17. Beslut om debiteringsgrund 

Styrelsens förslag till debiteringsgrund är redovisad i kallelsen 

Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

a) Valberedningen föreslår att Hugo Bäckström utses till styrelsens ordförande för en tid 

om ett år (omval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

       b) Valberedningen föreslår att Göran Kronberg utses till styrelseledamot för en tid om två 

år (omval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

 

 

 

 



   

 

c) Valberedningen föreslår att Christer Lundberg utses till styrelseledamot för en tid om 

ett år (fyllnadsval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

d) Valberedningen föreslår att Annika Astermark utses till styrelseledamot för en tid om 

två år (nyval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

e) Valberedningen föreslår att Jenny Knutsson utses till suppleant för en tid om ett år 

(omval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

f) Valberedningen föreslår att Martina Hemsle utses till suppleant för en tid om ett år 

(omval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

g) Valberedningen föreslår att Andreas Morgin utses till suppleant för en tid om ett år 

(omval) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

 

Upplysning; Vid förra årets stämma utsågs Aurèlie Herlevsson till styrelseledamot för två 

år. Christer Lundberg ersätter Rickard Nilsson som avsagt sig fortsatt uppdrag. 

 

 

 

 



   

 

 

19. Val av revisorer och suppleanter (radavstånd justerat) 

a) Valberedningen föreslår att Camilla Bakklund, Borevision, utses till revisor (omval ett 

år)  

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

 

b) Valberedningen föreslår att Anders Ebbesson utses till revisor (omval två år) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

c) Valberedningen föreslår att Ralf Pålsson utses till revisorssuppleant (omval ett år) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

d) Valberedningen föreslår att Bengt Ekstrand utses till revisorssuppleant (omval ett år) 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

20. Val av valberedning vid årsstämma 2022, en ledamot utses till valberedningens 

ordförande 

a) Nina Morgin står till förfogande för att utses till valberedningens ordförande 

Bifall till att Nina Morgin utses till valberedningens ordförande? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

 

 

 



   

 

b)  Eva Dehlin står till förfogande för att utses till ledamot i valberedningen 

  Bifall till att Eva Dehlin utses till ledamot i valberedningen? 

Ja Nej Anstå till 

fortsatt 

stämma 

 
  

  

21. Tid och plats för protokolljustering* 

 

22. Föreningsstämmans avslutande* 


