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Till alla medlemmar i Åby Nordgård samfällighetsförening 

Den 29 oktober tog Folkhälsomyndigheten (FHM) nya beslut som direkt 
påverkar vår stämma. Årsmötet har hamnat i en ännu mer besvärlig situation 
än tidigare. 

De skärpta lokala råden medför att det blir svårt att genomföra en fysisk 
stämma. Åby Nordgård samfällighetsförening behöver ha en årsstämma för att 
få en ny styrelse på plats och sköta de löpande ärendena framöver. 

Styrelsen har valt att genomföra stämman genom poströstning.  
En poströstning kan genomföras oavsett utvecklingen av covid19 och möjliggör 
att medlemmarna kan använda sin rösträtt. 

Poströstningen medför att vi måste flytta fram datumet för stämman.   

För att kunna följa den nya lagen kring poströstning behöver styrelsen skicka ut 
en ny kallelse, där det framgår att stämman genomförs via poströstning, ändra 
datumet för när sista dagen för röstning kan ske, omarbeta dokument, skapa 
former för hur poströstningen ska genomföras, publicera och distribuera allt. 

• Torsdag 5 nov delas röstsedel tillsammans med årssammanställningen 
ut. 
 

• Fr o m detta datum kan medlemmarna börja rösta. Röstsedeln lämnas i 
föreningens brevlåda vid Måldomargatan 8a. 
 

• Sista tid för att lämna sin röst är: fredag 13 november kl 15.00 
 

• Röstsedlar som lämnas i brevlådan efter denna tidpunkt är ogiltiga. 

Styrelsen kommer att arbeta skyndsamt för att få till stånd en omorganisation. 
Vår avsikt är att få allt korrekt och rätt enligt alla myndigheters intensioner. 
Styrelsen ber samtidigt alla medlemmar om visad förståelse för denna unika 
situation som vi alla står inför. 

Mölndal 30 oktober 2020 

Styrelsen  

Åby Nordgård samfällighetsförening 



Beslut från FHM om skärpta allmänna råd i Stockholms län, 

Västra Götalands län och Östergötlands län 
 
PUBLICERAT 29 OKTOBER 2020 
Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, 
Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd. 

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. 

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län, Västra Götalands län 
och Östergötlands län har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och 
sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården. Antalet 
smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Därför 
krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat 
smittskyddsläkarna i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län, fattat 
beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa 
de lokala utbrotten. 

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och 
Östergötlands län att: 

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, 
badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan 
göras. 

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för 
barn och unga födda 2005 eller senare. 

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor 
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i 
en fest eller liknande socialt umgänge. 

 

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, 
omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan 
vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra. 

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, 
köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Stockholms, Västra Götalands och 
Östergötlands län: 

• Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna 
råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten 
minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt. 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-
allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/ 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/


Ur lagändringen, s 25 

Ombud och poströstning i ekonomiska föreningar i allmänhet  

4 § Trots 6 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och oavsett 
vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en ekonomisk förening inför en viss 
föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita även ett ombud som 
inte ingår i den krets som anges i första stycket i den paragrafen. Trots 5 § i 
samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen också besluta 
att ombud vid stämman får företräda fler än tre medlemmar.  

5 § Trots 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får styrelsen i 
en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna 
före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i 
stadgarna och utan att det anges i kallelsen till stämman.  

Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i 6 kap. 
6 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar i stället tillhandahållas 
medlemmarna genom att publiceras på föreningens webb- plats tillsammans 
med den information som anges i den paragrafen. Formuläret och informationen 
ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka närmast före 
stämman.  

I stället för att publiceras på föreningens webbplats får formuläret och 
informationen tillhandahållas medlemmarna genom att senast en vecka före 
stämman lämnas till dem på det sätt som föreningen annars använder för att 
lämna information till medlemmarna.  
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