ERVALLA
HEMBYGDSFÖRENING
Det planerade extra årsmötet den 25 mars ställs in.
Det är enligt styrelsens mening mindre lämpligt att samlas till ett extra årsmöte under en pågående pandemi. Avtalslagen ger den möjligheten om det föreligger omständigheter eller förhållanden som påverkar stadgarna. Mötet får istället hållas per capsulam. Det innebär att alla
medlemmar i stället får lämna sina synpunkter på förslagna ändringar i föreningens stadga
skriftligt.
Som medlem i föreningen har du att ta ställning till förslaget att ändra redovisningsåret till kalenderår.
Stadgarna föreskriver att ändringar ska ske efter beslut på två årsmöten. Det är alltså vid det
ordinarie årsmötet i oktober som det slutliga och avgörande beslutet fattas.
Förslag om ändrat räkenskapsår
Nu slutar föreningens räkenskapsår den sista juni, men årsmötet hålls i oktober. Perioden däremellan saknar föreningen egentligen styrelse, då styrelsens mandat följer verksamhetsåret och
därmed upphör den 30 juni. Styrelsens förslag är att räkenskapsåret ska följa kalenderåret.
Former för kallelse till årsmöte
Det andra ärendet som ska beslutas gäller hur kallelse till årsmöte ska ske. I den nuvarande
stadgan står att alla medlemmar ska kallas per brev.
Att kalla per brev kostar föreningen c:a 3.000 kronor med nuvarande portoavgifter. Att skicka
kallelse med e-post, som idag inte är tillåtet enligt stadgarna, skulle spara pengar.
Styrelsen föreslår därför att aktuell paragraf i stadgarna får ändrad lydelse enligt följande ”via
brev eller e-post”. Det ska nämnas att kallelser redan nu finns på vår hemsida.
Nedan finns en blankett ”omröstning per capsulam”. Den ger dig möjlighet att avstyrka
eller tillstyrka styrelsen förslag till ändringar i föreningens stadgar. Det finns även möjlighet att
kommentera styrelsens förslag. Ditt svar ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars.
Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna i hembygdsföreningen ska finna detta sätt att
hålla extra årsmöte som den bästa lösningen i dessa coronatider.
Styrelsen
Riv, klipp eller slit här

Jag godkänner att räkenskapsåret ändras till Kalenderår

Ja

Nej

Jag godkänner att kallelser får skickas per brev och per e-post

Ja

Nej

Eventuella kommentarer

Ditt svar skickas senast den 25 mars till Claes Lindblom, Idengatan 14D, 718 30 Frövi
eller e-post classe.lindblom@outlook.com

