FÖRLANDA AVLOPPSFÖRENING EKONOMISK FÖRENING
Årsstämman 2020 ändras med anledning av coronaviruset
Vi måste tänka på hur vi ska hantera denna exceptionellt svåra situation som
vårt samhälle står inför när vi ska hålla föreningsstämma. Hur gör vi för att
begränsa smittspridningen vid stämman och ändå följa lagen?
Anledningen till att årsstämman ändras grundar sig på statsmaktens vädjan att göra allt
vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. En del av detta är
att inte hålla stora möten och sammankomster, vilket styrelsen följer när den ändrar sättet
att hålla stämman. Det är en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna
medverka på stämman men detta år med coronavirus ställs allt på ända.
En årsstämmas viktigaste uppgift är att sätta punkt för räkenskapsåret genom
att fastställa resultat- och balansräkning, besluta om resultatdisposition samt
att besluta om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.
Av föreningslagen framgår att en ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader från
utgången av varje räkenskapsår och så står det också i våra stadgar. Årsmötet är bestämt
till 2020-05-27 och då har det i stort sett gått fem månader sedan vi avslutade
räkenskapsåret 2019. Att inte upprätta årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som
styrelsen kan åtalas för. Så även om stämman ändras eller skjuts upp är det viktigt att
föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen vid rätt tidpunkt.
Kan vi hålla vår föreningsstämma på distans? Enligt föreningslagen finns möjlighet
att hålla en stämma där deltagandet sker på distans via mailenkät. Stämman måste dock
ledas från den i stadgarna angivna stämmoplatsen i Hällevik. De medlemmar som vill och
kan har då möjlighet att delta i stämman genom att svara på enkäten.
Hur många medlemmar måste komma för att stämman ska vara giltig? Då det
inte ställs något närvarokrav i stadgarna kan en föreningsstämma i princip hållas med två
personer närvarande. Stämman måste ha en mötesordförande och denne kan även föra
protokoll. Protokollet justeras av en av justerarna enligt vår förenings stadgar, så då
behöver alltså två personer vara närvarande på föreningsstämman för att den ska vara
giltig enligt lag. Det som krävs är att en av dessa är röstberättigad, och så är ju fallet hos
oss. Vi kan sedan kalla till en extra stämma, där övriga ärenden dryftas, när krisen är över.
Sammanfattningsvis har styrelsen beslutat att hålla en anpassad årsstämma
2020-05-27 som genomförs via brev- respektive mailinformation och enkät
att besvara senast två veckor före stämman. Samtliga medlemmar får en
dagordning med tillhörande dokumentation att ta ställning till och lämna svar
på via enkäten, och därefter genomför endast ett fåtal personer stämman.
Ytterligare information om genomförandet av föreningsstämman kommer att
skickas ut löpande.
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