
 
 

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING till Landstingsveteranernas årsmöte 

2020-10-14 
 

Styrelsen har beslutat att vårt årsmöte ska ske via poströstning.  

Du som är medlem får årsmötets handlingar via e-post och kan då vara med och lämna din röst på 
bifogat formulär. Du måste först spara ner dokumentet på din dator, därefter fylla i, spara ner och 
därefter sända dokumentet som e-post till kristina.gellerhed@gmail.com eller till rigmor@thorhard.se  
Eller skriva ut enkäten, besvara frågorna och därefter skicka enkäten med post adresserad till Rigmor 
Thorhard Hanna Rydhsgata 16, 129 50 Hägersten eller till Kristina Gellerhed Breda vägen 29, 
182 49 Enebyberg.                                                                                                                       
Du som inte har e-post får årsmöteshandlingarna via post och har möjlighet att rösta via post ställd till 

Kristina Gellerhed Breda vägen 29, 182 49 Enebyberg eller Rigmor Thorhard Hanna Rydhsgata 

16, 129 50 Hägersten eller ett telefonsamtal till Kristina 073-505 0959 eller Rigmor 073-513 4601. 

  

Du röstar genom att markera ett X i rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill 

avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ. Det är inte möjligt att 

lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret. 

Formuläret ska vara mottagarna tillhanda senast 11 oktober 2020. 

 

 

 

Medlems namn 

 

DAGORDNING  

1. Årsmötets öppnande  

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Styrelsen har valt Gunnar Sennvik till ordförande och Kristina Hjelm till sekreterare för årsmötet.  

 

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Styrelsen har valt Jan Löfblad och Ulrika Gellerstedt till protokollsjusterare tillika rösträknare. 
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4. Har mötet utlysts i stadgeenlig ordning 
Styrelsen har beslutat att årsmötet ska hållas med poströstning. Medlem som avgivit giltig poströst upptas 

som deltagande i röstlängden. Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen har inbjudit medlemmarna att delta i årsmötet genom poströstning och utsänt handlingar via e-

post och till medlem som ej har e-post via postförsändelse. 

 

Bifall till att handlingar har utsänts i behörig ordning?    

JA                      NEJ          

 

5. Godkännande av dagordning 

Dagordning framgår av poströstningsformuläret  

 

Bifall till att godkänna dagordningen?  

 

JA                    NEJ              

 

6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret  

   Årsredovisning, bokslut, balans och resultaträkning  

Bifall till att verksamhetsberättelse och årsredovisning med godkännande kan läggas till 

handlingarna?  

JA                 NEJ             

 

7. Revisionsberättelse jämte ansvarsfrihet för styrelsen  
Revisionsberättelse har bifogats handlingarna. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.  

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? 

JA                     NEJ       

 

8. Fastställande av medlemsavgift för 2021 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 150 kronor för år 2021. 

Bifall till styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift? 

JA                      NEJ              

 

  



 
 

 

  

  

  

  

9. Val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer (se bifogat förslag från valberedningen) 

Val av ordförande 1 år. 

Valberedningen föreslår omval av Birgitta Brynnel? 

JA                      NEJ              

 

Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår Mai Markström omval 2 år och Ulrika Gellerstedt 

nyval 2 år? 

JA                      NEJ              

 

Val av revisorer 1 år 

Valberedningen föreslår Ann-Christin Ahlqvist omval och Gunnar Sennvik 

nyval? 

JA                      NEJ              

 

10. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 

Valberedningen och styrelsen föreslår Margita Löpare (sammankallande) 

omval 1 år, Birgitta Fallström omval 1 år och Jan Löfblad nyval 1 år? 

JA                      NEJ              

 

11. Motioner     

Ingen motion har inkommit. 

 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har inkommit. 

 

13. Årsmötet avslutas. 

 

 
 


