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 Inlednings- och informationsbrev med anledning av Covid-
19-effekter gällande 2021 års årsmöte för Skummeslövs-
strands Badortsförenings verksamhetsår 2020.  

I rådande tider och enligt de rekommendationer som föreligger från myn-

digheter, har styrelsen konstaterat att årsmöte enligt traditionell form inte 

kan genomföras. Ingen vet idag exakt när detta kommer vara möjligt och 

vi anser det självklart och ansvarfullt att uppfylla gällande rekommendat-

ioner varför ett fysiskt årsmöte inte kan genomföras som planerat.  

Med stöd av Revisorerna, som granskat och godkänt upplägget (se doku-

mentet ”Revisorernas tillstyrkan om alternativt årsmöte”) har beslut där-

för fattats att genomföra årsmötet 2020 i s.k. digital form. Denna form 

för årsmöte har blivit kutym inom många olika former av föreningar. 

Modellen innebär att vi skickar ut information om förfarandet som post-

kort till alla som var medlemmar under 2020 och 2021. Via hemsidan 

ges alla medlemmar möjlighet att ta del av kompletta årsmöteshand-

lingar, som innefattar röstsedel där medlemsröst kan lämnas.  

Utskick sker enbart till den postadress vi registrerat. Det åligger motta-

gande part att vidarebefordra till eventuella övriga delägare. Årsmötes-

dokumenten erhåller ni sedan genom att gå in på Badortsföreningens 

hemsida www.badortsforeningen.se och fliken Medlem eller beställa 

dem i pappersform från vår sekreterare.  

I praktiken innebär det att alla medlemmar kan ta del av årsmöteshand-

lingarna på hemsidan så snart de är tillgängliga. Under tiden fram till års-

mötet avslutas finns möjlighet att ta del av alla handlingar och ställa frå-

gor. Sista dag vi tar emot röstblanketten är 30/6.  

Frågor ställs till kristian@badortsforening.se alternativt per telefon till  

073-170 00 34. Svar i första hand genom mail eller brev men uppge 

också telefonnummer.     

      V.g.v! 

 

http://www.badortsforeningen.se/
mailto:kristian@badortsforening.se
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Den som önskar årsmötesdokumenten i pappersform beställer dem från  

peter@badortsforeningen.se eller Badortsföreningen, c/o Peter Larsson, 

Rågångsvägen 42, 31 271 Skummeslövsstrand. 

 

Den 5 juli kommer årsmötet att genomföras med externa mötesordfö-

rande och -sekreterare, två justeringsmän samt styrelsen. Då kommer era 

inlämnade röster att behandlas och årsmötesprotokoll att upprättas. När 

detsamma är justerat kommer Årsmötesprotokollet att läggas ut på hem-

sidan så alla kan ta del av det. 

Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att avlägga sin röst för att er-

hålla ett rättvisande resultat av medlemmarnas åsikter. Har man ytterli-

gare synpunkter skrivs dessa på Röstningsblanketten eller bifogas den-

samma.  

 

Skummeslövsstrand 2020-06-01  

 

Styrelsen  

 

Kristian Petersson (ordf.), Peter Larsson (sekr.), Gun Hedin Nilsson 

(kassör), Niklas Lindhe (vice ordf.), Carina Petersson (ledamot) och Owe 

Ericson (ledamot).  
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