
Svartsjöns Samfällighetsförening Box 2928 187 29 Täby Org.nr:716420-7123 
 

Kallelse till Svartsjöns Samfällighetsförenings extra föreningsstämma 

Medlemmarna i Svartsjöns Samfällighetsförening kallas till extra stämma 19 

september 

Tid: lördag 19 september 2020, ca kl 12:15 – 13:45 

Plats: Grillplatsen, Harriets Veranda 

Fullmakt: Medlem som inte kan närvara, kan lämna fullmakt till annan myndig 

familjemedlem, annan föreningsmedlem eller annan företrädare att föra 

dennes talan. Ombudet kan bara ha fullmakt för en medlem. 

OBS att våra stadgar under detta Corona år delvis är ändrade utifrån lag 

2020:198 från 15/4, om tillfälliga undantag.  

Förfriskning: På grund av smittorisker så samlas vi utomhus, på armlängds 

avstånd.  Ingen servering, men tillgång till muggar med vatten. 

Motioner biläggs ej. De har utsänts tidigare och finns även liksom styrelsens 

svar att läsa på vår hemsida, se ordinarie årsmöte.  Information om 

underhållsplan för Samfälligheten samt om kostnader för reningsverket 

kommer att publiceras på hemsidan och i biblioteket ca 2-3 veckor före 

stämman. 

 

 Förslag till dagordning för stämman 

1. Stämman öppnas 

2. Val av ordförande att leda stämman. 

3. Val av sekreterare för stämman. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fastställande av röstlängd och dagordning. 

6. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

7. Behandling av medlemmarnas motioner. 

8. Information om underhållsplan, kostnadsbedömning på längre sikt. 

9. Information om reningsverkets kostnader. 

10. Mötets avslutning  
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Information till medlemmarna 

Styrelsen har beslutat att minimera behovet att mötas i en trång inomhusmiljö och 

under ett långt möte. Covid-19 ska tas på stort allvar. 

 

Många medlemmar tillhör riskgrupper. Regeringen uppmanar att 

begränsa/förbjuder allmänna möten med fler än 50 deltagare.   

 

Riksdagen har utifrån Corona-situationen stiftat en lag som under 2020 medger 

vissa undantag från samfällighetsföreningars stadgar. Styrelsen har utifrån denna 

och Corona-situationen valt den väg som bedöms vara den bästa både ur 

föreningsdemokratisk och hälsomässig synvinkel. Vi gör detta genom att: 

Begränsa mötet till nödvändiga men så få och tydliga frågor som möjligt. De 

bedöms även kunna hanteras via fullmakter. 

 

Det har inkommit 12 motioner.  

 

Med få och enkla frågor kan årsmötet hållas utomhus. Med positiv medverkan från 

närvarande blir mötet kort.  Allt beslutsunderlag har skickats ut, enligt stadgarna, 

och är känt för medlemmarna före stämman.  Inga nya presentationer kommer att 

ske under mötet. Ta med utskickade handlingar!  

 

Formulär för fullmakt finns på vår hemsida.  Man behöver inte närvara för att 

medverka i besluten via fullmakt. Sammantaget bra ur hälsosynpunkt.   

 

 


