
Hej medlemmar i Otterbäckens Fiber ekonomisk förening! 
 
Även detta år dras vi med pandemin. Därför kommer vi att genomföra Årsstämman genom 
poströstning. Vi måste enligt lagen ha Årsstämma senast den 30 juni 2021 för att fastställa 
resultat mm från 2020, så vi t ex kan deklarera föreningens ekonomi. 
 
Eftersom smittspridningen fortfarande är på en hög nivå kommer begränsningarna i hur 
många man får vara på en sammankomst troligen att vara kvar på få deltagare. Vi kommer 
därför att använda poströstning även i år. 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 som finns med och se till att vi får dem senast den 13 maj. 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 16 maj kan du 
lämna den då. Du kan även fylla i den med datorn och skicka den till 
staffan.gustafsson@haljestrand.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 16 maj kl 14.00-
15.30. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller avstånd 
och antal besökare och kom inte 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 dem. Resultatet av medlemmarnas svar på röstkorten kommer att utgöra 
protokollet från vår årsstämma.  
 
Har du något du undrar över och inte har möjlighet att delta den 16 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 2021 

     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. 
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