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Till medlemmarna i Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. 

Torekov juni 2020 

 

Denna sommar är inte som vanligt, vi lever i en annorlunda tid styrda av ett elakt virus. Enligt 

våra stadgar ska årsmötet hållas under juli månad. Vår förhoppning var att vi skulle kunna 

hålla årsmötet i Golfklubbens nya klubbhus i slutet av juli. Med ledning av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer låter det sig inte göras. Vi vågar inte heller 

chansa på ett utomhusmöte, max 50 deltagare, regn m.m. 

Vi har från andra föreningar hört att man kan hålla ett årsmöte ”per capsulam”. Det betyder 

att årsmötet kan hållas utan att vi träffas personligen. Per capsulam är latin och betyder 

”genom en kapsel”. I vårt fall kommer det gå till så att med detta brev följer kallelsen till 

årsmötet som, utöver föredragningslistan, är kompletterad med styrelsens förslag till beslut 

punkt för punkt. På vår hemsida www.psvsamf.se  kommer senast 10 juli samtliga 

årsmöteshandlingar finnas tillgängliga. 

Om ni efter att ha läst igenom alla handlingar, har frågor eller synpunkter kan ni t.o.m. 30 juli 

höra av er via epost till info@psvsamf.se eller kontakta ordförande Claes Du Rietz på mobil 

070 553 53 73. 

Efter den 31 juli upprättas och justeras protokollet från årsmöte 2020 och läggs ut på 

hemsidan. 

 

Styrelsen har ambitionen att kunna kommunicera och informera er, våra medlemmar, på ett 

effektivt sätt i första hand via mail. För att kunna göra det vore vi tacksamma om ni snarast 

går in på www.psvsamf.se och registrerar era kontaktuppgifter. Vi följer dataskyddslagen 

(GDPR) och garanterar att era uppgifter i vårt register skyddas så långt som möjligt för 

åtkomst från utomstående personer och alla typer av företag 
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KALLELSE 

Medlemmarna i Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening kallas härmed till 

ordinarie föreningsstämma fredagen den 31 juli 2020 kl. 18.00 då beslut tages per Capsulam.  

DAGORDNING med Beslutsunderlag 

1. Stämmans öppnande. 

2. Frågan om stämmans behöriga utlysande. 

Beslutsförslag: Årsmötet utlyst i behörig ordning  

3. Val av ordförande för stämman. 

Beslutsförslag: Claes Du Rietz 

4. Val av sekreterare för stämman. 

Beslutsförslag: Kerstin Ljung Eriksson 

5. Godkännande av dagordning. 

Beslutsförslag/ Dagordningen godkänns  

6. Val av två justerare, att tillsammans med ordförande justera protokollet från stämman. 

Beslutsförslag: Bert Liljenberg och Ewa Hedberg Strid 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, 2019 

Lägges till handlingarna 

8. Resultat & Balansräkning för 2019. 

Förslag till beslut/ Fastställes med godkännande  

9. Revisionsberättelse. 

Lägges till handlingarna 

10. Fastställande av resultat- & balansräkning samt disp. Av årets resultat 

Beslutsförslag/Handlingarna fastställs. Årets överskott disponeras enligt styrelsens förslag  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsförslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

12. Framställningar från styrelsen eller motioner 

Inga framställningar eller motioner föreligger 

13. Styrelsens förslag till budget för 2020 

Beslutsförslag/ Budgeten godkännes 

14. Val av styrelseledamöter suppleanter 

Beslutsförslag/ Väljs enligt valberedningens förslag 

15. Val av revisor jämte suppleant. 

Beslutsförslag/ Väljs enligt valberedningens förslag 

16. Val av valberedning. 

Beslutsförslag/ Omval av Mats Olson och Ragnar Segring 

17. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor föreligger 

 

http://www.psvsamf.se/

