
Kallelse till extrastämma 9 dec 2020 

Fiber väster om Viskan ekonomisk förening 

 

På årsstämman 15 juni gjorde vi ett antal ändringar i stadgarna för att anpassa till den nya 

lagen om ekonomiska föreningar. Bolagsverket vill inte godkänna de nya stadgarna förrän vi 

gjort två små ändringar till och de anser att vi bör ha en extrastämma. 

Så därför har styrelsen beslutat att ha en extrastämma. 

Riksdagen har tidigare beslutat om en tillfällig lag som underlättar att hålla föreningsstämmor 

och dessutom har riksdagen beslutat om ytterligare åtgärder för att underlätta för föreningar 

att hålla stämma utan risk för smittspridning av coronaviruset.  

Beslutet innebär att stämma även ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling 

i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom 

poströstning utan fysisk närvaro. 

Eftersom denna stämma bara avser två enkla ändringar i stadgarna har styrelsen beslutat att 

genomföra stämman enbart genom poströstning. 

Riksdagens nya tillfälliga regler säger: 

”Trots vad som sägs i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och även om det inte framgår av 

stadgarna, får styrelsen i en förening inför en viss föreningsstämma besluta att föreningsstämman ska 

hållas med enbart poströstning.”  

 

Vi behöver göra dessa ändringar i stadgarna: 

§ 15 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före 
ordinarie föreningsstämma 

ändras till sex veckor 

§ 18 Kallelse och andra meddelanden 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast 
fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 
samt senast en vecka före extra föreningsstämma 

ändras till tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och extra 
föreningsstämma 
 

 

För att göra en poströstning kan du besvara detta mail med  

 - JA till styrelsens förslag att ändra stadgarna 

eller  

 - NEJ till styrelsens förslag att ändra stadgarna 

Om du vill avge din röst behöver vi den senast 8 dec. 

 


