PRO SKANÖR-FALSTERBO
NOTERINGAR AVSEENDE GENOMFÖRD ”PER CAPSULAM-OMRÖSTNING”
1. Bakgrund
Årsmötet för 2019 års föreningsverksamhet, skulle enligt förbundets stadgar varit genomfört senast 31 mars 2020.

Förbundsstyrelsen har, mot bakgrund av pågående Covid19-pandemi, ändrat förbundets stadgar och via
dispensregel gjort det möjligt för lokal föreningsstyrelse att genomföra det uppskjutna årsmötet utan närvarande
föreningsmedlemmar.
2. Metod för genomförande
Ledamöterna i vår lokala föreningsstyrelse har genomfört en så kallad ”Per Capsulam - omröstning” via Internet och
email.
Följande dokument har behandlats i omröstningen: Verksamhetsberättelse 2019; Resultat- och Balansräkning 2019;
Revisionsberättelse 2019; Valberedningens styrelseförslag för 2020 (alla fyra dokumenten finns att läsa på vår hemsida).
Instruktion tillsammans med ovan angivna dokument e-mailades till alla styrelseledamöter onsdagen 16/9 2020.
Omröstningen genomfördes via mail under perioden fredag 18/9 till söndag kväll 20/9. Alla styrelseledamöter hade
att skicka ett personligt mail till tf ordförande och i mailet ta ställning till att med ”JA - godkänna alla utsända
dokument” eller med ”NEJ - underkänna ett eller flera dokument”.
3. Omröstningens resultat
Av 6 (sex) möjliga mailsvar har 5 (fem) inkommit till tf ordförande på föreskrivet sätt och inom föreskriven tid.
En ledamot ska enligt uppgift ha lämnat ett muntligt JA vid senaste styrelsesammanträde. I och med att föreskriven
metod med svar via email inte tillämpats kan den muntligt avgivna JA-rösten ej räknas in bland godkända svar.
4. Beslut
Resultatet av omröstningen är således att 5 (fem) via email avgivna röster är godkända.
I gällande lokal Per Capsulam - instruktion framgår att
”Om antalet JA - röster är i majoritet har Årsmötet avseende verksamheten för år 2019 genomförts på ett
regelmässigt korrekt sätt”.
5.

Information beträffande resultat och beslut efter genomförd Per Capsulam – omröstning:
 Styrelsens ledamöter informeras omgående via email.
 Protokoll från omröstningen tas upp vid nästa ordinarie styrelsesammanträde för information och läggs till
därefter till handlingarna.
 Information till medlemmarna vid första möjliga medlemsmöte och via föreningens hemsida.
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