
Hej medlemmar i Otterbäckens Fiber ekonomisk förening! 
 
Det här året är sig inte likt på många sätt. Coronapandemin har ställt till det riktigt för oss 
alla på något vis. Även om vi inte själva drabbats av virusinfektion, så är det många 
restriktioner som påverkar oss. En sådan sak är t ex att ha Årsstämma i Ekonomiska 
föreningar. Vi måste enligt lagen ha Årsstämma senast den 30 juni 2020 för att fastställa 
resultat mm från 2019, så vi t ex kan deklarera föreningens ekonomi. 
 
Samtidigt får vi inte träffas fler än 50 personer i en grupp och vi ska hålla social distansering 
och får inte komma närmare varandra än ca 2 m. Är vi gamla ska vi hålla oss hemma. För att 
få detta att gå ihop har riksdagen tagit beslut som gör att man kan ha möten via webben, 
rösta genom ombud eller poströsta. Vi i styrelsen tycker att det enklaste är att använda 
poströstning. Med detta brev får du en dagordning för Årsstämman, den fungerar även som 
röstblankett. Man kan säga att du har årsstämman hemma vid köksbordet, eftersom du 
röstar på blanketten hemma. Kryssa i dina svar på blanketten och se till att vi får dem senast 
den 8 juni. Du kan skicka den via post till  
Otterbäckens Fiber Ek för, c/o Staffan Gustafsson, Allmänna vägen 20, 547 72 Otterbäcken, 
eller lägga dem direkt i min brevlåda. Kommer du till vårt Öppet hus den 30 maj kan du 
lämna den då. Du kan även fylla i den med datorn och skicka den till 
staffan@otterbackenfiber.se  
 
Fördelen med ett möte är ju att man kan ställa frågor och komma med synpunkter. Det 
tycker vi är viktigt. Därför kommer vi att ha ett öppet hus i Folkets Hus den 30 maj kl 10-12. 
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller avstånd och 
antal besökare och hoppas att du inte kommer om du känner dig det minsta förkyld. På 
Öppet Hus kan du komma och säga vad du tycker är viktigt, så vi får med oss det när vi sedan 
samlar ihop alla röster och räknar samman dem. Rösterna kommer att utgöra protokollet 
från vår årsstämma detta speciella år. Protokollet bygger helt och håller på medlemmarnas 
svar. Du kan som sagt lämna din valsedel på öppet hus. 
 
Har du något du undrar över och inte har möjlighet att delta den 30 maj, kan du ringa 
Staffan på 0706 299144. 
 
Välkommen att delta i vår poströstningsstämma! 
 
Styrelsen för Otterbäckens Fiber Ekonomisk förening 
 
Nedan ett exempel på hur du kan fylla i ditt svar när det gäller förslag på dagordningen: 
 
Exempel: 
Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Förslaget är att årsavgiften ligger kvar på 200 kr 
även 2020 
     Jag röstar ja till förslaget __X___ 
     Jag röstar nej till förslaget _____ 
 
Tycker du att det är OK så sätter du X på linjen som ovan. 


