Formulär för poströstning
Inledning
Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor har styrelsen för Karlslunds Marina Ekonomisk Förening
(org.nr. 716420-4542) (”Marinan”) beslutat att medlemmarna före höststämman 2021 ska
kunna utöva sin rösträtt per post eller e-post.
Om medlem vill utöva sin rösträtt genom poströstning före höststämman ska komplett
formulär vara Marinan tillhanda med post eller e-post senast den 7 december
2021 kl. 23:59.
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt vid höststämman den 9 december 2021.
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ. Fält markerade med
* är obligatoriska och måste fyllas i (röstsedeln är annars ogiltig).
Medlemmens namn *

Person-/organisationsnummer *

Telefonnummer

E-postadress

Ort och datum *

Namnteckning *

Namnförtydligande *

För att poströsta, gör så här:
1. Fyll i uppgifterna ovan (vänligen texta tydligt). Fält markerade med * är obligatoriska
och måste fyllas i. Röstsedeln är annars ogiltig.
2. Markera nedan svarsalternativ för hur du som medlem vill rösta.
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan).
4. Skicka formuläret i original i brev till Karlslunds Marina, Dalarövägen 162, 136 91
Haninge eller skicka inskannad/bild på röstsedel per e-post till
styrelsen@karlslundsmarina.com. Komplett formulär måste vara Marinan
tillhanda med post eller e-post senast den 7 december 2021 kl. 23:59.
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Ytterligare information om poströstning
Medlem kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om medlemmen har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är
rösten ogiltig. Om medlem vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i
den frågan markeras.
Övriga frågor
Vill du anmäla en övrig fråga kan den anges i formuläret nedan under punkt 8. Övriga frågor
kommer att besvaras på själva stämman och endast summeras i korthet i protokollet, varför
vi rekommenderar att följa stämman digitalt om du vill ange en övrig fråga. En övrig fråga
som anmäls i denna poströst, kan på grund av stämmans genomförande inte vara en
beslutsfråga.
Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer
endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma
datering kommer endast det formulär som sist kommit Marinan tillhanda att beaktas.
Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på
www.karlslundsmarina.com/hoststamma.
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till
årsstämman), om inte annat framgår av formuläret.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

0. Förslag från styrelsen att höststämman kan följas via internet
Ja
☐ Nej
2a. Val av ordförande för stämman
Ja
☐ Nej
2b. Val av sekreterare för stämman
Ja
☐ Nej
3. Val av justerare
Ja
☐ Nej
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Ja
☐ Nej
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja
☐ Nej
7. Fråga om föreslagen budget för 2022 kan antas
Ja
☐ Nej
8. Övrig fråga
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