
 

 

Kallelse till årsmöte i Winga Vänner med poströstning. 
 
I mars skickade vi ut en information till dig där vi meddelade att årsmötet sköts upp tillsvidare med anledning av 
Covid-19. Det är i dagsläget svårt att bedöma när risken för smitta har minskat och rekommendationerna ändrats 
rörande fysiska möten och ”social distansering”.  
 
 
Årsstämma 
För att undvika att årsmötet skjuts upp på obestämd framtid, så har styrelsen beslutat att hålla årsmötet via 
poströstning.  Det innebär att alla medlemmar som önskar kan utöva sin rösträtt per e-post eller brevsvar.  
   
En tillfällig lag infördes 15 april, för att underlätta för såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar, att hålla sina 
årsstämmor i tider av hög smittspridning.  
För ideella föreningar finns det inte någon lagreglering i fråga om när en föreningsstämma ska hållas eller om hur 
stämman ska genomföras.  
 
Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande 
rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse. 
 
Eftersom det inte blir något fysiskt möte så finns det heller ingen möjlighet att lämna in motioner. 
 
 
Beslutspunkter och valberedningens förslag 
Årsmötet skall behandla frågan om styrelsen ska ges ansvarsfrihet. Mötet ska dessutom välja ordförande och 
styrelseledamöter (se bilaga med valberedningens förslag)  
Styrelsen föreslår omval av valberedning.  Vi föreslår även oförändrat arvode till styrelsen. 
 
 
Poströsta 
Du poströstar genom att skicka bifogad blankett till föreningen, med ifyllda svar under respektive punkt.  
  
Datum:             Senast onsdagen den 24 juni 2020 skall inskickad poströst vara oss tillhanda via mail eller brev. 
                           Vänligen sänd din poströst till: arsmote@wingavanner.se  
                           Via brev till: Linnea Larsson, Winga Vänner, Ostindiefararen 47, 417 65 Göteborg.  
                              
Underlag:         Verksamhetsberättelsen, resultat/balansräkning, revisorernas berättelse,   

valberedningens förslag till styrelse, styrelsens förslag till valberedning och poströstblankett                                         
finns tillgängliga på: 

 
                           Medlemssidan; www.svenskalag.se/wingavanner/dokument 
                           Hemsidan; www.wingavanner.se   
                           under rubriken Winga Vänner/medlemsinformation 

 
För frågor, hör gärna av dig till; kontakt@wingavanner.se 
 
 
Bästa hälsningar från styrelsen i Winga Vänner 
Bosse, Carl-Gunnar, Eva, Linnea, Marie, Roger och Susanne. 

 

 

 
 
 
Bilagor: 
Valberedningens förslag 
Poströstblankett 
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