
Lund 2021-02-04

Underlag till poströstning i STA Skånekretsen vid ordinarie årsmöte 
söndagen 21 februari 2021.

Årsmötet kommer att hållas den 21/2 2021 genom Poströstning. 
På styrelsemöte den 15/12 2020 har styrelsen i STA Skånekretsen beslutat att 
röstning vid årsstämma 2021 ska kunna ske genom poströstning. Genom en 
tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en förening inkomma 
med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i 
föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund 
av rådande coronapandemi. Genom bestämmelserna får medlemmarna så stort 
inflytande som möjligt under rådande omständigheter. 

Enligt regelverket skall poströsten vara inlämnad senast vid årsmötets 
öppnande, så för att underlätta för oss ber vi er att lämna er poströst  så att 
den är oss tillhanda senast på fredagen i den veckan vi har årsmöte, dvs.  
den 19/2 2021.
Den som poströstar anses närvarande vid årsmötet. 

Poströstningen kommer i första hand att ske via e-post. Endast de medlemmar 
som inte uppgivit/har en e-postadress kommer att få utskicket med vanlig post och 
kan även skicka svaret med vanligt brev.

Poströsten ska alltså i första hand e-postas till: 
sta.skanekretsen@gmail.com

Om du skickar brev skickas det till
Lena Eidevall 
Spolegatan 16A 
222 20 Lund 

Kallelse till årsmötet har skickats ut med Medlemsbladet våren 2021 (s.44). Där 
finns även verksamhetsberättelsen för 2020 (s. 42-43). 
Med detta utskick får ni också resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och 
budget för 2021 samt verksamhetsplan för 2021.
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Vi hoppas ni kan acceptera att vi ber er föreslå kandidater till valberedningen 
via poströstningen också. De föreslås ju aldrig av styrelsen, utan väljs direkt på 
årsmötet.
Om du vill föreslå någon som kandidat, skriv namnet på den personen längst ner 
på sidan 2 i blanketten för poströstning efter rubriken Namnförslag.

Om du under punkten Val av styrelseledamöter eller Val av suppleanter röstar Nej 
till någon av de personer som är föreslagna till styrelsen ser vi gärna att du lämnar 
ett motförslag på annan person.

Årsmötet kommer att genomföras kl 13.00 den 21/2 2021 via Zoom med samtliga 
styrelsemedlemmar närvarande samt två justeringsmän/kvinnor. Vi har då tillgång 
till alla svar som skickats in som poströster. Dessa svar bildar underlag för de 
beslut som tas på mötet. 

Undrar du något kring detta, hör då av dig till ordförande eller sekreterare på mejl 
eller telefon innan du skickar in dina svar.

Stort tack för er förståelse

Med vänlig hälsning
Styrelsen för STA Skånekretsen
genom Lena Eidevall, ordförande


