ARKÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2021-06-07

0.0 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE.
Söndag 4 juli 2021 kl. 10.00 i huset Skärgården (Nordanskogsvägen 9).
Obs förhandsanmälan med preliminärt max 20 personer i lokalen i övrigt deltagande
genom fullmakt, se nedan. (F n gäller max 8 men ev. lättnader kanske sker från 1 juli)
Vi har adresserat bifogad årsmöteskallelse med bilagor till den person som står som
mottagare för fastigheten, du ombedes föra innehållet vidare till eventuella delägare.
Kommer medlem oanmäld så att det totala antalet deltagare blir fler än föreskrivet kommer
medlemmen ges möjlighet att lämna fullmakt men får inte närvara.
På grund av smittrisken för Covid 19 så gäller följande:
Vi får bara vara begränsat antal deltagare samtidigt i möteslokalen. Handsprit och
ansiktsmasker kommer att finnas. Stolsplatser finns med 2 m avstånd.
Förhandsanmälan görs skriftligt (sms, e-post eller brev) senast 20 juni samtidigt med
anmälan om vilka medlemmar som man eventuellt företräder som ombud* med
fullmakt. Styrelsen har beslutat att ombuden vid årets möte får företräda obegränsat antal
fastigheter. Anmälan görs till arkosundssamfallighet@varldensande.se , 070-34 55 440 eller
Arkösunds Samfällighetsförening, Världens Ände 36, 610 25 Vikbolandet. Styrelsen kommer
att bekräfta anmälningarna om deltagande eller ej. På grund av att det kan vara svårt att
garantera alla ombud inom ramen för det begränsade antalet deltagande har vi utsett 2
styrelsemedlemmar** att vara ombud som alla kan använda. Dessa är:
Stephan Engström, stephan.engstrom54@icloud.com, Värdens Ände 77 A, 610 25
Vikbolandet, 073-914 86 04.
Sten Häggström, sten.haggstrom@gmail.com, Kristinagatan 3 Lgh 1303, 602 26 Norrköping
eller Världens Ände 51, 610 25 Vikbolandet, 070-267 73 84.
Ordförande och vice ordförande, de två utsedda ombuden, en revisor och en valberedare är
förhandsbokade.

*) §10 i den tillfälliga lagen (2020:198) om undantag vid stämmor och att obegränsat antal
fullmakter tillåts per deltagande person tillämpas vid årets stämma.
**) Innehållet i de fullmakter som lämnas till dessa två ombud kommer inte att delges någon
annan och denne har tystnadsplikt. Röstningsprocedur och röstsedlar kommer att vara
utformade så att enskild medlem inte ska kunna identifieras.

Nuvarande styrelse och kontaktuppgifter:
Lars Fahlén, ordförande, 070-34 55 440, lars.eh.fahlen@gmail.com
Tomas Winqvist, vice ordförande, 070-300 40 41, tomas.winqvist@bonnier.se
Birger Edelberg, ledamot, 073-342 52 61, birger.edelberg@edelbergs.se
Stephan Engström, ledamot, 073-914 86 04, stephan.engstrom54@icloud.com
Mats Björklund, ledamot, 076-809 04 40, mats.bjorklund@ramboll.se
Peder Thorell, suppleant, 070-574 06 11, peder_t@hotmail.com
Sten Häggstöm, suppleant,070-267 73 84, sten.haggstrom@gmail.com
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