Formulär för poströstning extrastämma 23 oktober 2021
Styrelsen har beslutat att hålla en extra föreningsstämma den 23 oktober 2021 genom elektronisk uppkoppling i
kombination med poströstning, i enlighet med riksdagens beslut i syfte att underlätta för föreningar att hålla stämma utan
risk för smittspridning av coronaviruset.
Så här poströstar du:
1.

Fyll i poströstningsformuläret och legitimationskontroll.

2.

Lägg båda dokumenten i ett kuvert som du märker med ”Extrastämma”. Skicka in portofritt till:
FRISVAR, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20 Skövde.

3.

Din röst måste vara föreningen tillhanda senast den 22 oktober, röster inkomna efter detta datum räknas inte.

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
föreningen tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Underlagen för respektive fråga finner du i kallelse och stämmohandlingarna som du hittar på jak.se/stämma.
Vill du avstå din röst i en fråga så fyll inte i något svarsalternativ.
Tänk på att inte göra tillägg utöver de stipulerade svarsalternativen då din röst blir ogiltig.
SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL STYRELSEN
Vid poströstning kan du ställa frågor via post till styrelsen och få ett skriftligt svar publicerat på föreningens hemsida.
Frågan ska ha inkommit senast 11 oktober och svar publiceras senast den 15 oktober.
HÄNVISNINGAR OCH FÖRKLARING TILL FORMULÄRET
•

G = medlemstidning Grus & Guld nr 3 2021

•

S = stämmohandlingar

Kryssa endast för ett svarsalternativ per
rad, antingen Ja eller Nej.

# Ärende
7 Val av ordförande

Punkt på dagordningen

Val
☐ Ja

☐ Nej

Ref
S8

Referens till var du hittar
underlaget, i detta exempel
Stämmohandlingarna sidan 8
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POSTRÖSTNINGSFORMULÄR
Svarsalternativen nedan avser styrelsens/valberedningens framlagda förslag, vilka framgår av kallelse och stämmohandlingar
till extrastämman. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.
# Ärende

Val

Ref

1 Föreningsstämmans öppnande*
2 Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare*
3 Anmälan av protokollförare*
4 Upprättande av röstlängd*
5 Fastställande av dagordning*
6 Föreningsstämmans behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska kallelse ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före
stämma. Styrelsen har, den 1 oktober 2021, kallat via medlemstidningen Grus &
Guld och föreningens hemsida.

☐ Ja

☐ Nej

G 43

7 Val av ordförande

☐ Ja

☐ Nej

S8

8 Fyllnadsval till styrelsen

☐ Ja

☐ Nej

S8

9 Fyllnadsval till etikrådet

☐ Ja

☐ Nej

S8

8 Föreningsstämmans avslutande*

Medlem som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt föreningsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om medlemmen har ett sådant önskemål). Fyll i
ärendenummer.
Punkt(er):

UNDERSKRIFT
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt i JAK Medlemsbanks extra föreningsstämma den 23 oktober 2021.
Vidimerad legitimationskontrollblankett i färg ska bifogas.
Fullständigt namn

Person-/organisationsnummer

Kontaktuppgifter (telefon/e-post)

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

