
 

1 

Poströstning vid föreningsstämma 2021 

 
 

Information kring poströstning vid föreningsstämma 
för 

NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB 
 

 

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter 

och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom 

poströstning med stöd av tillfälliga lagregler enligt tidigare kallelse. 

 

POSTRÖSTNING 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket bifogas denna 

information (Röstningsformulär årsstämma 2021). I anslutning till varje beslut 

finns tre svarsalternativ med rubrikerna Ja, Nej och Avstår. Underlag för 

röstningen utgörs dels av de stämmohandlingar som finns tillgängliga på 

Näsbyparks Squaredanceklubbs webbplats, www.nasbysquare.se, dels styrelsens 

förslag till beslut, vilka framgår av detta dokument. 

 

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden. Det är stämmans ansvar 

att se till att identifiera medlemmen och dennes mening i en fråga. Om det inte är 

möjligt att identifiera medlemmen och dennes mening blir rösten ogiltig. En 

medlem som inte har markerat något, eller markerat flera, svarsalternativ i en viss 

fråga anses ha avstått från att rösta i den frågan. Medlem får inte förse poströsten 

med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. medlemmens 

poströstning i dess helhet) ogiltig. 

 

Det ifyllda formuläret måste vara Näsbyparks Squaredanceklubb tillhanda senast 

måndagen den 8 mars 2021. Formuläret kan fyllas i elektroniskt via länk som 

sänds ut separat till medlemmar som angett mailadress. Det bifogade formuläret 

kan redigeras i Acrobat Reader (Signera och Fyll i) och sändas via e-post till 

kassor@nasbysquare.se eller skrivas ut och skickas med post till Näsbyparks 

Squaredanceklubb, c/o Bertil Roos, Hamngatan 27B, 172 66 Sundbyberg eller via 

e-post till kassor@nasbysquare.se. Alla som röstar kommer att få ett 

svarsmeddelande som bekräftar mottagandet av röstsedeln. 

 

 

Styrelsen 

  

http://www.nasbysquare.se/
mailto:kassor@nasbysquare.se
mailto:kassor@nasbysquare.se


 

2 

Poströstning vid föreningsstämma 2021 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  

PÅ FÖRENINGSSTÄMMA 2021-03-10 
 

Punkterna hänvisar till föreslagen dagordning. 

 

Punkt 2: Val av stämmoordförande 

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman väljs Gunnar Lundborg, eller 

vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. 

 

Punkt 5: Val av justerare 

Styrelsen föreslår att till justerare utses Marianne Hallberg och Bo Hallberg 

eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen 

istället anvisar. Uppdraget som justerare innefattar, utöver att jämte ordföranden 

justera stämmoprotokollet, att kontrollera röstlängden och att inkomna 

poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

 

Punkt 7: Fastställande av röstlängd 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av 

föreningens kassör och som baseras på aktuell medlemsförteckning och 

mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna. 

 

Punkt 11: Beslut om resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att det ansamlade överskottet ska 

balanseras i ny räkning, vilket är i enlighet med föreningens stadgar. 

 

Punkt 13: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar 

anmälda ärenden 

Styrelsen ser ingen fråga som behöver hänskjutas till stämman för beslut och 

inga av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner) finns inför årets 

föreningsstämma. 

 

Punkt 15: Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 höjs till 150 kr/kalenderår, då en 

ökad avgift till förbundet är att vänta. 

 

Punkt 20: Val av representanter till SAASDC riksstämma 

Styrelsen föreslår att dessa representanter får utses av styrelsen. 


