
Poströstning till Östsvenska Handelskammarens årsmöte 2021  

Coronavirusets spridning har ställt hela samhället inför nya förutsättningar och utmaningar. 
Som del i detta har regering och riksdag stiftat en rad tillfälliga lagar och stöd för att 
underlätta för näringslivet att fungera på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna.  

En del i detta är tillfälliga regleringar om genomförandet av årsmöten och stämmor där en 
rad lättnader införts. Utifrån restriktionerna som råder och de tillfälliga lagarna har 
Östsvenska Handelskammaren bestämt att nyttja möjligheten till poströstning i samband 
med årsmötet 15 april 2021. Lagen ger tillfällig rätt att låta medlemmar före stämman utöva 
sin rösträtt per post, oavsett vad det står i stadgarna. Förfarandet bygger på att medlemmen 
skall få ett röstformulär med möjlighet att rösta Ja alternativt Nej till beslutsförslagen.  

Röstformulär  

Östsvenska Handelskammarens årsstämma följer den enligt stadgarna fastställda 
dagordningen med ett antal beslutspunkter. Utifrån förutsättningarna ombeds medlemmar 
som inte kommer delta digitalt eller fysiskt på årsmötet att poströsta för att säkerställa att 
stämman är beslutsmässig. Med beslutsunderlag som tillgängliggjorts ber vi er ta ställning till 
och avlägga era röster enligt beslutspunkterna nedan. 
Vänligen skriv ut, markera era svar med ett kryss och fyll i medlemsuppgifter och 
underteckna för att sedan scanna och maila tillbaka till arsmote@east.cci.se.  

Beslutspunkter:  

§6 Har mötet utlysts på rätt sätt (enligt stadgarna senast 20 dagar innan mötets 
genomförande, kallelse skickades 18 april.) 

 JA  NEJ  

§9 Kan årsmötet besluta om att fastställa resultat- och balansräkning för handelskammaren 
och koncernen i enlighet med de beslutsunderlag som skickats ut?  

 JA  NEJ  

§10 Kan årsmötet besluta om ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören 
avseende verksamhetsåret 2020?  

 JA  NEJ  

§11 Kan årsmötet besluta välja av valberedningen föreslagna ledamöter enligt utskickat 
beslutsunderlag ?  

 JA  NEJ  

§12 Kan årsmötet besluta välja av nomineringskommittén föreslagna ledamöter i 
valberedningen enligt utskickat beslutsunderlag?  



 JA  NEJ  

§13 Kan årsmötet besluta välja av valberedningen föreslagen revisor enligt utskickat förslag? 
 JA  

 NEJ 
§14 Kan årsmötet fastställa årsavgift till föreningen och ersättning till serviceaktiebolaget  

enligt förslag om oförändrad avgift?  JA  

 NEJ 
§15 Ev. tillkommande ärenden – kan årsmötet fastställa arvodering av arbetsutskottet enligt  

förslag om oförändrad nivå?  JA  

 NEJ  

Underskrift krävs på nästa sida.  

Röstande medlem:  

Rösterna avser ordinarie årsmötet för Östsvenska Handelskammaren 15/4 2021  

Organisation:  

Organisationsnummer:  
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