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Rudboda Västra Samfällighet 
Grankottevägen 17 
181 47  Lidingö 
 
Organisationsnummer: 716416-9661 
 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

Plats:  Poströstning 
Adress:  Grankottevägen 17, 181 47 Lidingö 
Sista svarsdag: Lördagen den 17 oktober 

Styrelsen för Rudboda Västra Samfällighetsförening kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie 
årsstämma, som på grund av rådande läge med Covid 19 inte kan genomföras som fysiskt möte utan sker 
genom poströstning. 

Styrelsen har tagit detta beslut baserat på bl a följande: 

• Pandemin Covid 19 kommer att pågå ett antal månader ytterligare, kanske en bra bit in i 2021. 

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar för arbetslivet att alla som kan jobba hemifrån skall fortsätta 
med det tillsvidare och 70+ och riskgrupper uppmanas att begränsa sina nära kontakter. 

• Lidingö stad har blockerat uthyrning av lokaler som Rudboda skolas matsal och Hersby skolas aula (för 
att nämna två exempel) med hänvisning till Covid 19. 

• Det är oklart om de regler som förbjuder sammankomster med mer än 50 personer skulle gälla för 
föreningens årsstämma, men det är helt klart olämpligt om dörrar till möteslokal hade låsts när 50 
personer infunnit sig och senare anländande medlemmar därigenom förhindrats deltaga. 

• Styrelsen anser det angeläget att få medlemsbeslut framför allt i frågor om ansvarsfrihet, utdebitering 
av avgifter för 2020 samt val av funktionärer.  

• Även om rättsläget är något oklart vad gäller poströstning för Samfälligheter, anser styrelsen att 
poströstning i rådande läge är i linje med Samfällighetens stadgar. 

Denna kallelse sänds ut så att den skall vara hos medlemmarna minst 21 dagar innan slutdatum för 
poströstningen, i enlighet med föreningens stadgar för kallelse till fysiskt arrangerad stämma. 

För poströstningens genomförande har styrelsen frågat två medlemmar, Inge Nord (tidigare styrelseordförande) 
och Claes Hiort (stämmoordförande 2019) om de kan agera rösträknare vilket de svarat ja till. 

 

När poströstningen är avslutad kommer rösträkning att ske av utsedda rösträknare. Styrelsens sekreterare 
kommer att skriva protokoll som i vanlig ordning läggs upp på samfällighetens hemsida. 

Tillsammans med kallelsen finns följande: 

• Instruktion för genomförande av årsstämma genom poströstning 

• Röstningsblankett 

• C5-kuvert för lämnande av röstningsblankett 

Dokument som hänvisas till finns på samfällighetsföreningens hemsida som pdf-filer för nedladdning till t ex PC 
eller läsplatta. Se www.vastrarudboda.se under fliken ”Arkiv”. 
 
Den som inte har tillgång till Internet kan kontakta ordföranden1 för att få papperskopior av stämmohandlingarna. 
 

På styrelsens vägnar 

Per Björndahl 

 
1 Per Björndahl, Barkstigen 5, 08 767 9755 eller 070 567 9755. 

http://www.vastrarudboda.se/

