Kallelse till Arild hamnförenings digitala årsmöte 2020
Till medlemmar i Arilds hamnförening
Det senarelagda årsmötet hålls digitalt enligt beslut i styrelsen 2020-06-14
Det digitala årsmötet kommer att gå till enigt följande:
• Kallelse och dagordning kommer att skickas som e-mail till alla medlemmar, läggas upp på
arild.se/hamnföreningen samt anslås på ruffen senast den 29 juli (enligt stadgarna: senast 14

dagar innan och via anslag)
• Medlemmarna har till och med den 12 augusti möjlighet att lämna synpunkter, kommentera
och meddela sitt ställningstagande till förslagen i årsmötesagendan till beslut
• Styrelsen samlas senast den 25 augusti för att protokollföra det digitala årsmötet. Inkomna
synpunkter och ställningstagandena till föreslagna besluten kommer då att beaktas och
protokollföras. Till detta möte kallas även justeringspersonerna.
• Inga motioner kommer att behandlas på det digitala årsmötet utan får i förekommande fall
behandlas vid en extra föreningsstämma vid en period då vi kan genomföra ett fysiskt möte
utan risk för smittspridning.
• De medlemmar som har betalat årsavgiften har rösträtt (en rösträtt per avgift) dvs kan lämna
sitt ställningstagande till beslutsförslagen.

Så här ser den digitala processen ut:
Kallelse och handlingar
• Kallelse, dagordning och handlingar som skall behandlas skickas ut senast den 29 juli till alla
medlemmar.
• Kallelse, dagordning och handlingar finns också hamnföreningens hemsida, www.arild.se
och fliken hamnföreningen.
• Kallelse kommer även att anslås på ruffen.
Att ge synpunkter och kommentarer
• Synpunkter på förslag som angivits i agendan, frågor eller motförslag skickar du punkt för
punkt till arildshamnkapten@arild.se
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Registrera din närvaro, meddela hur du röstar
• Bekräfta din digitala närvaro med ett mail till arildshamnkapten@arild.se senast den 12
augusti 2020. Ange också om du röstar för eller emot de föreslagna besluten (förslagen finns i
dagordningen och är angivna i rött) skriva under med ditt namn.
• Om du inte har e-mail - lägg ett meddelande i hamnföreningens brevlåda Stora vägen 1, 263
73 Arild
Årsmötets beslut
med röd stil i dagordningen beskrivs förslag till beslut. Om en majoritet av medlemmarna inte
har några invändningar, blir årsmötets beslut att godkänna/bifalla samtliga punkter.

Justerat årsmötesprotokoll skickas ut per e-mail, lägges på hemsidan och anslås på ruffen
senast den 30 augusti 2020
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