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INFORMATIONSBLAD till 

 

Årsmöte i Föreningen 41 års Män 2020 för 

verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

 
Årsmötet för verksamhetsåret 2019/2020 kommer att genomföras men inte på 

det sätt vi är vana vid. Med anledning av läget avseende coronaviruset och de 

restriktioner som folkhälsomyndigheten och regeringen ålagt oss har styrelsen 

för Föreningen 41 Års Män därför beslutat att genomföra årsmötet genom 

poströstning. 

 

Det är tråkigt att vi inte kan ses som vanligt i höst men styrelsen har ändå 

behov av att få beslut i de väsentliga frågor ett årsmöte avgör och vill inte skjuta 

detta på en obestämd framtid. Det är möjligt att genomföra ett årsmöte på det 

sätt vi nu avser enligt Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförande av bolags- och föreningsstämmor, med anledning av den 

rådande Covid-19 situationen. 

Hur kommer det hela gå till? 
Årsmöteshandlingarna kommer som vanligt att skickas ut till alla medlemmar i 

god tid före den 7 oktober då årsmötet kommer att hållas. 

 

Det som blir annorlunda är att vi tagit fram en ”Poströstningsblankett för 

Föreningen 41 Års Mäns årsmöte 2020” där du fyller i din röst i varje fråga där 

beslut ska fattas.  

Proceduren sker på följande vis: 

• Årsmöteshandlingarna skickas ut via mail den 15 september.  

• Poströstningsblanketten skickas ut med årsmöteshandlingarna.  

• Varje medlem har en röstningsblankett att fylla i. Blanketten fyller du i, 

undertecknar och skickar därefter till Rösträknarna – per@jonarth.se och 

ola.romson@telia.com.    

Sista dag för röstning är den 7 oktober.  

• Sedan sammanställs alla röster, varefter vi har ett röstresultat samt en 

röstlängd. Eventuella förslag och förändringar införs och kan sålunda 

ligga till grund för protokollet. 
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• Protokoll skrivs och läggs som vanligt ut på Föreningens hemsida.  

 

Blankettens utformning 
Angående blanketten så innehåller den i punktform de frågor som utgör 

beslutspunkter på årsmötet. För övriga punkter se dagordningen, som skickas 

ut med övriga årsmöteshandlingar. Det är möjligt att godkänna eller att inte göra 

det samt lämna en kommentar om varför man tar denna ställning om man så 

vill. I slutet på blanketten finns utrymme för sådana egna kommentarer. 

Medlemmen kryssar i det alternativ som röstas på. Det är viktigt att skriva under 

och ange kontaktuppgifter om något skulle vara oklart i röstningen. 

 

Avslutningsvis 
Styrelsen är medveten om att detta förfarande vare sig ur trivsel- eller 

dialoghänseende kan ersätta det vanliga årsmötet. Det är ändå styrelsens 

förhoppning att ni medlemmar ska finna, att det här sättet att genomföra 

stämman på, är det bästa under rådande omständigheter. 

 

 

Stockholm den 15 september 2020 

Styrelsen för Föreningen 41 Års Män  
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