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Saltarö Vägförening, årsmöte den 25 mars 2021 
 

På grund av den nya Pandemilagen (SFS 2021:4) från den 10 januari 2021 infördes en 

begränsningsförordning (SFS 2021:8), med striktare regler med anledning av Corona pandemin. 

Regeringens avsikt är att inga sammankomster med fler än 8 personer ska genomföras och 

straffansvar för överträdelser har införts i flera fall.  

Styrelsen i Saltarö vägförening har beslutat i enlighet med rekommendation från REV 

(Riksförbundet Enskilda Vägar) och med stöd av den tillfälliga lagen (2020:198) om undantag vid 

stämmor, som möjliggör  för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmarna för 

att minska antalet som fysiskt deltar vid stämman. Enligt paragraf §10 i den tillfälliga lagen 

möjliggörs att ett ombud får företräda fler än en medlem. 

För att förenkla förfarandet så bifogas en fullmaktsblankett där ett förifyllt namn på en medlem i 

Saltarö vägförening som företräder medlemmen. Blanketten är utformad så att den följer 

dagordningen och medlemmen kan ge sin ståndpunkt i de olika frågorna. 

Om medlemmen önskar nominera andra personer än de i fullmaktsblanketten skall personen vara 

tillfrågad samt dennes telefonnummer skall skrivas in. 

Fullmaktsblanketten skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars 19.30 2021. 

Den kan skickas som vanligt brev till; 

Saltarö vägförening 

Lena Björklund Stoehr 

Dragedsvägen 6 

139 54 VÄRMDÖ 

eller som e-post till; info@saltarovag.se (fotografera eller skanna fullmakten) 

Bil 1. Fullmaktsblankett 

Bil 2. Styrelsens förslag 1, gällande uttaxering 

Bil 3. Styrelsens förslag 2, reglering av parkering med hjälp av ett parkeringsbolag 

Bil 4. Förvaltningsberättelse 

Bil 5. Valnämndens förslag och Budget 

Bil 6. Revisionsberättelse  
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 

Saltarö Vägförenings styrelse kallar härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 25 

mars 2021  19.30 i Saltarö gamla skola, obs endast 8 personer kommer att få närvara 

på plats, dessa är redan tillfrågad. Övriga deltar via fullmakt 

 

Dagordning 
  

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av ordförande för sammanträdet samt anmälan av sekreterare 

 

3. Godkännande av dagordningen 

 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

 

5. Förteckning av fullmakter som inkommit samt godkännande av dessa som röstlängd samt 

framläggande av debiteringslängd 

 

6. Fråga om sammanträdet behörigen utlysts 

 

7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen. 

Fastställande av balansräkning 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 

 

9. Motioner från medlemmarna (inga motioner har inkommit) 

 

10. ”Styrelsens förslag 1” till utgiftsstat för det kommande verksamhetsåret. 

 

11. ”Styrelsens förslag 2” reglering av parkering med hjälp av ett parkeringsbolag 

 

12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer 

 

13. Val av styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem 

 

14. Val av revisorssuppleant 

 

15. Utseende av valnämnd 

 

16. Bestämmande om sättet för kungörandet av verkställd protokolljustering 

 

17. Övriga frågor (Anmäles före mötets öppnande). Inga beslutsfrågor kan tas på årsmötet 

 

18. Avslutning 


