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Årsmöte i Corona-tider  
Utdrag ur information från REV, Riksförbundet Enskilda Vägar 
 
Den nya pandemilagen (SFS 2021:4) och en ny begränsningsförordning (SFS2021:8) började 

gälla 10 januari med striktare regler med anledning av Corona-pandemin. Regeringens avsikt är 

att inga sammankomster med fler än 8 personer ska genomföras och straffansvar för 

överträdelser har införts i flera situationer.  
 

REVs rekommendation gällande stämmor är därför att antingen skjuta upp dessa om de 

inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter.  

 - Stämma via fullmakter  
En tidsbegränsad lag ger möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från 

medlemmar för att minska antalet som fysiskt deltar vid stämman och underlätta för medlemmar 

att kunna rösta.  
 

§10 ”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i 

stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett 

ombud får företräda fler än en medlem.” 

Vägföreningens årsmöte 

Styrelsen har på sitt möte 17 januari 2021 beslutat att föreningsstämman 2021 skall ske via 

fullmakter den 6 mars. 

Med kallelsen till föreningsstämman får du därför en blankett där du kan ge vår väghållare Jan 

Blomqvist fullmakt att rösta för dig på stämman enligt dina val på blanketten. Komplettera 

fullmakten med din fastighetsbeteckning på första raden och underteckna den. 

Fullmakten kan postas till Jan Blomqvist, Nikolai Eriksdal, 611 92 Nyköping eller lämnas i 

Jannes brevlåda 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på webben ”fredon.se” under fliken Vägar samt hos Jan 

Blomqist, Nikolai Eriksdal. Vi kan också skicka handlingarna via e-post. 

Om du har några frågor du vill ta upp på stämman så hör av dig till någon i styrelsen senast en 

vecka före stämman. Motioner måste lämnas skriftligt senast 14 dagar före stämman 

Visa gärna ditt engagemang i vägföreningens arbete genom att delta via fullmakt. 
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