
Årstämma i Corona-tider 
Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens villaägareförening 
Hej alla boende i Törnskogen! Vi hoppas att allt är bra med er och era nära och kära i dessa tider. 

Som du kanske kommer ihåg kallade vi tidigare till årsmöte i april men var tvungna att ställa in det 
på grund av alla omständigheter med coronaviruset. Tyvärr kan vi inte dröja längre, utan måste 
enligt lagen ha en ordinarie föreningsstämma innan den sista juni. 

Föreningens 87:e ordinarie stämma blir digital och kommer att hållas med ett digitalt mötesverktyg 
tisdagen den 30:e juni klockan 19.30. För dig som vill testa kommer några av oss finnas i det 
digitala mötesrummet en stund innan för tester – från kl. 19 ungefär. 

Alla årsmöteshandlingar kommer laddas upp till vår hemsida på www.tornskogen.se innan 
stämman. En motion är inkommen (se baksidan). Den handlar om en uppdatering av föreningens 
stadgar. Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla förslaget. 

Hur kopplar du upp dig? 

Mötet kommer att hållas med verktyget Jitsi på adressen https://meet.alvondo.com/tornskogen 

Om du har en dator med mikrofon och högtalare – eller använder hörlurar med mikrofon – kan du 
surfa till adressen med webbläsaren Google Chrome (som fungerar bäst) eller annan modern 
webbläsare. Du behöver inte ladda ner några speciella program. 

Om du vill vara med via surfplatta eller mobiltelefon så funkar det också. För Android kan du 
använda den inbyggda webbläsaren. För iPhone eller iPad får du ladda ner appen Jitsi. I appens 
inställningar byter du serveradress till meet.alvondo.com. Ange gärna ditt namn också. Därefter 
skriver du in tornskogen som mötesrum. 

Att tänka på 

· Under mötets gång kan du slå av mikrofonen när du inte säger något. Det blir lätt bullrigt 
med många mikrofoner som spelar in bakgrundsljud med nyfikna husdjur och barn. Tryck 
på mikrofon-knappen. 

· Under omröstning kan du (om du deltar med webbkamera) enkelt visa tummen upp eller 
tummen ned för att visa om du håller med. 

· Om du inte själv kan koppla upp dig men ändå vill vara med kanske du kan höra med en 
granne om du får vara med hos dem – kanske en ljus sommarkväll utomhus med årsmöte?  

· Behöver ni hjälp så maila info@tornskogen.se så kan vi hjälpa er igång med tekniken. Vi gör 
exempelvis ett testmöte på förhand, för att visa hur det fungerar. 

Tillsammans tar vi oss över den digitala tröskeln! 

Vi förstår att det känns ovanligt för många av er – vi i styrelsen har inte heller gjort det här förut. 
Tillsammans får vi försöka genomföra årsstämman på bästa sätt med de förutsättningar vi har och 
ta oss igenom det här. Många i kvarteret har levt med en eller flera videokonferenser varje dag 
under våren, andra har använt det för kommunikation med barn och barnbarn, så det finns gott 
om hjälp att få hos grannar – både pensionärer, yrkesarbetande och skolungdomar! 

Pubafton i höst – håll tummarna! 

När höstmörkret infinner sig och vi förhoppningsvis kan ha möten som förr igen så kommer vi 
bjuda in till en pubkväll med diskussion om föreningens framtid i vår härliga möteslokal. Vi får 
hålla tummarna att allt går väl och att alla bidrar till att inte sprida smittan under sommaren. 

Väl mött! 

Styrelsen, Törnskogens Villaägareförening 



Motion 
Till: Styrelsen, Törnskogens Villaägareförening 

Att. Ordförande Per Nylén 

Ärende: Uppdatering av föreningens stadgar 

Bakgrund: Stadgarna som röstades igenom 2019 kunde inte registreras hos Bolagsverket pga 
föreningsregler som varken motionsförfattarna eller styrelsen kände till då.  

Förslag: 

 

Nedanstående tabell visar i vänsterkolumnen den understrukna text som ska ändras i 
högerkolumnen den nya texten. Fotnöter ger bakgrund till varje föreslagen ändring.  
 

Nu Förslag 

§ 8 Styrelse, säte, sammansättning, val 

... Styrelsen består av sju ledamöter och tre 
suppleanter. 

§ 8 Styrelse, säte, sammansättning, val 

... Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 
ledamöter med tre suppleanter.1 

§ 10 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av kassören eller 
ordförande var för sig, eller av två 
styrelseledamöter i föreningen. 

§ 10 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av de som styrelsen 
utser.2 

§ 11 Revision 

... 

Senast två veckor före ordinaria stämma skall 
revisionsberättelse överlämnas till styrelsen.  

§ 11 Revision 

... 

Senast tre veckor före ordinaria stämma skall 
revisionsberättelse överlämnas till styrelsen.3 

§ 14 Föreningsstämma 

... 

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen genom 
utdelning i de fast bosatta medlemmarnas 
brevlåda och brevledes genom posten till 
sommarstugeägare. Kallelse får utfärdas tidigast 
fyra veckor före stämman. Kallelse skall utfärdas 
senast två veckor före ordinarie och en vecka före 
extra stämma.  

 

§ 14 Föreningsstämma 

... 

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen genom 
utdelning i de fast bosatta medlemmarnas 
brevlåda och brevledes genom posten till 
sommarstugeägare. Kallelse får utfärdas tidigast 
fyra veckor före och senast två veckor före 
stämman.4 

Sollentuna, den 18 februari 2020 

Underskrifter: 

  

Namnförtydliganden: 

 
 

 
1 Par. 8 ändrades inte ifjol. Men det är den här texten som registrerades hos Bolagsverket för många år sedan, och vi 
ser ingen nackdel i vara flexibel när det gäller antalet ledamöter.  
2 Bolagsverket vägrade att registrera titlar. Dessutom är Maria Sjöström, som sköter vår ekonomi, ingen 
styrelseledamot. Därför skulle denna formulering fungera bäst, enl. styrelsen. Texten är enl. Bolagsverket ok enl. 
reglerna.  
3 Par. 11 ändrades inte ifjol men vi upptäckte när vi försökte ändra stadgarna hos Bolagsverket att det numera enl. 
lagen ska vara tre veckor. 
4 Par. 13 ändrades inte ifjol men enl. Bolagsverket måste alla kallelser, även till extrastämmor, ske senast två veckor 
före stämman. 


