
 

 

 

 

VIKTIG INFORMATION! 
 

Årsmötet återigen uppskjutet  

Situationen kring det pågående Coronavirusutbrottet har inte förbättrats sedan årsmötet 

2020 sköts upp för ungefär en månad sedan, snarare tvärtom. Numera råder förbud mot 

allmänna sammankomster med fler än 50 personer och det finns en stark rekommendation 

från Folkhälsomyndigheten att föreningar inte ska hålla årsmöten och andra samlingar. Därför 

har styrelsen i Viksbergs samfällighetsförening (VSF) beslutat att återigen skjuta upp 

årsmötet. På grund av osäkerheten om när virusutbrottet kommer att klinga av och det på 

nytt blir lämpligt att hålla större möten så har inget nytt mötesdatum beslutats. Styrelsen 

kommer att i god tid informera om när årsmöte kan hållas. 

Styrelsen har gjort en avvägning mellan hur angeläget det är att hålla ett årsmöte just nu, 

bestämmelsen i VSF:s stadgar om när årsmöte ska hållas, risken för smittospridning samt den 

föreningsdemokratiska problematiken i att ett stort antal medlemmar kan komma att avstå 

deltagande vid årsmötet på grund av smittorisken. Regeringens beslut och Folkhälso-

myndighetens rekommendationer avseende bl a större sammankomster och möten har även 

spelat in. Styrelsen har också tagit i beaktande att ett stort antal medlemmar är äldre och 

tillhör särskild riskgrupp för smittan. Styrelsens bedömning är att riskerna och nedsidorna 

väger tyngst i denna avvägning och har således beslutat att återigen skjuta upp mötet.  

 

Viktigt att notera: 

- Årsmötet kommer att genomföras enligt oförändrad agenda och med samma innehåll 

som gällde för ursprungliga årsmötet (samma budgetförslag, inlämnade motioner m m). 

- Styrelsen kommer inte att påbörja några nya projekt fram till årsmötet (verksamheten 

kommer endast att bestå av nödvändig förvaltning och redan påbörjade projekt). 

- Styrelsen kan komma att förskottsdebitera del av årsavgiften för att täcka löpande 

förvaltning (enligt rekommendation från REV) – debiteringen kommer att ligga i nivå 

med 2019 års avgift och regleras sedan mot avgift som fastslås av årsmötet för 2020. 

- En ny kallelse kommer att skickas ut innan den nya planerade årsmötesdagen. 
 

Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen på info@viksberg.org. 

 

Vänligen 

Styrelsen VSF 


