
 

 

Information angående föreningsstämma 27 maj 2020 

 

I och med det rådande läget kring Corona-viruset är det fortfarande oklart hur vi kan hålla 
vår stämma. Styrelsen har tittat på olika sätt att genomföra den, se nästa sida för 
information kring de alternativ som just nu är aktuella. 

Vi vill be er titta på bloggen/hemsidan (http://riddaren24.se/) innan föreningsstämman för 
att se vad den slutliga lösningen blir då det beror på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och eventuellt också väderprognosen för 27 maj. 

Styrelsen har i år beslutat att tillåta poströstning, och rekommenderar detta för att minska 
smittspridningen. Separat poströstningsformulär innehållande mer information och 
alternativ aktuella för röstning finns med i detta utskick och kan också fås genom att maila 
styrelsen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com. Poströsten ska vara styrelsen tillhanda 
senast kl. 21 den 25 maj. 

Glöm inte att ni alltid kan ge någon annan en fullmakt om ni inte kommer kunna vara med 
eller vill poströsta, formulär för detta finns med i detta utskick. En medlem kan vara ombud 
för en annan medlem enligt våra stadgar (gäller om man ej redan poströstat). 

Det är viktigt att vi har er mailadress och mobilnummer om ni önskar lyssna digitalt och om 
vi väljer att ha det som alternativ. Om ni inte redan fyllt i det på den enkät som gick ut 
tidigare kan ni skicka informationen till styrelsemailen 
(styrelsen.riddarsporren24@gmail.com), senast 20 maj för att vi ska kunna hantera detta.  
Då vi är en stor förening där det är svårt att verifiera medlemmarnas identitet digitalt har vi 
valt att man inte kan rösta via digitalt möte, utan det får ses som en möjlighet att kunna följa 
stämman på distans. Röstning sker antingen genom att vara med på stämman fysiskt, genom 
ombud som fått fullmakt eller genom poströstning. 

 

Möjliga alternativ för stämman; se nästa sida. 
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Alternativ 1: 

Stämman hålls i Norrmalmskyrkan den 27 maj, kl 19.00. Medlemmarna sitter utspritt i 
lokalen och max antal personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer släpps in. 

Om endast ett fåtal personer får släppas in i lokalen finns också möjligheten att lyssna 
digitalt, viktigt att styrelsen då har er mailadress och mobilnummer för att kunna skicka ut 
länk till mötet.  

 

Alternativ 2: 

Om det är tydligt att det inte är rimligt att vara inomhus i Norrmalmskyrkan hålls stämman 
på 15-gården där det går att stå under taket/i gången med bra mellanrum. 

Då utrymmet ändå är något begränsat kommer troligtvis möjligheten finnas att även då 
deltaga digitalt viktigt att styrelsen då har er mailadress och mobilnummer för att kunna 
skicka ut länk till mötet. 

 

Alternativ 3: 

Att ajournera stämman, som då ska hållas inom två månader, dvs innan sista juli. Att öppna 
stämman och ajournera den kräver bara ett väldigt begränsat antal personer vilket gör att vi 
kan sköta det via de medlemmar som sitter i styrelsen och övriga medlemmar ej behöver 
vara med för detta och kan undvika att samlas med andra personer om man så önskar. 

 

Återigen, information om slutlig lösning kommer att anslås på hemsidan. 

Hälsningar 

Styrelsen 


