
 

Styrelsen, e-post:  stvf.styrelse@gmail.com 

Kallelse till ordinarie årsmöte, 2021-05-25 

Medlemmarna i Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte den 25 maj 2021, kl. 17.00. 

Plats:             Utomhus vid Badplatsen vid Fagernäsvägen 

Årsmöte i Corona-tider 

I anslutning till att den nya pandemilagen (SFS 2021:4) började gälla 10 januari trädde också en ny 
begränsningsförordning (SFS2021:8) i kraft, med striktare regler med anledning av Coronapandemin. 

Regeringens avsikt är att inga sammankomster med fler än 8 personer ska genomföras och straffansvar för 
överträdelser har införts i flera situationer. 

Riksförbundet Enskilda Vägars (REV) rekommendation gällande stämmor är därför att antingen skjuta upp dessa 
om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. 

Styrelsen har beslutat att genomföra år 2021 år ordinarie föreningsstämma utomhus och helt via fullmakter. 

Ärendena, i vilka beslut ska fattas under denna ordinarie föreningsstämma, har även i år begränsats till de som 
stadgarna föreskriver som obligatoriska med tillägget i punkten 13 om förslaget till stadgeändring samt behandling 
av inkomna motioner. 

Stämma via fullmakter 

Den tillfälliga lagen (2020:198), om undantag vid stämmor, har förlängts till att gälla hela år 2021. Den 
tidsbegränsade lagen ger möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att 
minska antalet som fysiskt deltar vid stämman och underlätta för medlemmar att kunna rösta. 

I den tillfälliga lagen är det endast §10 som är tillämplig för samfällighetsföreningar (resten av lagen gäller bolag 
och andra föreningsformer): 

• § 10 ”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i 
stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud 
får företräda fler än en medlem.” 

Styrelsen har valt att använda REVs mall för ”Fullmakt med viljeyttring” och rekommenderar att 
fullmakten ställs till ”ledamot i styrelsen”. 

Styrelsen har även beslutat att fullmakter kan sändas per brev till nedanstående adress eller per e-post som 
skannade underskrivna fullmakter. 
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Brev:              Lars Larsson, Nynäsvägen 79, 136 40 Handen 

E-post:           stvf.styrelse@gmail.com 

Samtliga medlemmar uppmanas att inkomma med fullmakt och stämman kommer att genomföras med endast ett 
fåtal personer närvarande (max 8 personer). 

Stämman måste vara ett fysiskt möte, som sker på den plats och tid som meddelats ovan. 

Styrelsen planerar att 4 ledamöter från styrelsen deltar, samt en revisor. Det ger utrymme för ytterligare två – tre 
medlemmar att delta, med dagens restriktioner. 

Men styrelsen uppmanar medlemmarna i första hand att lämna fullmakt. 

Om det kommer fler medlemmar, så att det totala antalet deltagare blir fler än 8 personer, kommer styrelsen 
att be även dessa att lämna en fullmakt i stället för att delta. 

Om det inte går att begränsa antalet deltagande så kommer styrelsen ställa in stämman, för att inte bryta 
mot Corona-restriktionerna. 

Stämman kommer i stället genomföras när smittläget är sådant att regeringen och Folkhälsomyndigheten har 
lättat på gällande restriktioner. 
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