
OK ÖRNSKÖLDSVIK EKONOMISK FÖRENING - ANMÄLAN OCH FO RMULÄR 
FÖR FÖRHANDSRÖSTNING INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 2021 
 
genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 
 
OK ÖRNSKÖLDSVIK tillhanda senast måndagen den 16 ma j 2021. 
 
Nedanstående medlem anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt som medlem i OK 
Örnsköldsvik, org.nr 789600-0127, vid föreningsstämman den 20 maj 2021. Rösträtten utövas på 
det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 
Medlem              Personnummer   Medlemsnummer 
 
 
 
 
Försäkran : 
Jag är medlem och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna 
förhandsröst  
 
 
Ort och datum 
 
 
Namnteckning 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
Telefonnummer   E-post 
 
 
 
 
Gör så här: 

 Fyll i uppgifter ovan 
 

 Markera valda svarsalternativ nedan 
 

 Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till OK Örnsköldsvik 
ekonomisk förening, Box 134, 891 23 Örnsköldsvik. Ifyllt och undertecknat 
dokument får även e-postas till rondellen@ornskoldsvik.ok.se 

 

Medlemmen kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de 
angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om medlemmen önskar 
avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om 
medlemmen har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller 
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess 
helhet) ogiltig. Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett 
formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två 
formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit 



föreningen tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma 
att lämnas utan avseende. 
 
Poströstningsformuläret ska vara OK Örnsköldsvik tillhanda senast den 
16 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 16 maj 2021 genom 
att kontakta OK Örnsköldsvik på e-post rondellen@ornskoldsvik.ok.se eller på 
telefonnummer 0660 – 29 91 53 (måndag–fredag kl. 08.00–16.00). 
 
För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets 
webbplats, www.ok.se 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den 
integritetspolicy som finns tillgänglig. www.okq8.se/personuppgifter/medlem/ 
 
 
Föreningsstämma i OK Örnsköldsvik ekonomisk förenin g den 20 maj 2021 
Svarsalternativen nedan avser av valberedningen framlagda förslag 
 
1. Föreningsstämman öppnas        

 Godkännes dagordningen: Ja  Nej 

 

2. Val av ordförande för stämman och dennes anmälan av protokollförare 

 Valberedningen föreslår: Mats Landgren och dennes protokollförare  

 Margitha Sjödin. Godkännes: Ja  Nej      

3. Fastställande av röstlängd 

 

4. Val av två justerare tillika rösträknare      

 Förslag:        Tore Gidlund              Gunilla Eklund 

 Godkännes: Ja  Nej   Ja  Nej  

        

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning    

 Kallelse har skett enligt stadgarna genom annons i 7an den 22 april,  

 Allehanda den 30 april, på ok.se samt anslag på alla försäljningsställen

  Godkännes:   Ja  Nej 

 



6. Styrelsens och VD:s berättelse        

 Styrelsens och VD:s berättelse godkännes:          Ja           Nej

 Styrelsens förslag på återbäring och insatsränta godkännes: Ja  Nej 

 

7. Revisorernas berättelse         

 Revisorernas berättelse godkännes: Ja  Nej 

 

8. Beslut 

A. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning   

                       Godkännes: Ja Nej 

B. Om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning Godkännes: Ja Nej 

C. Om ansvarsfrihet för styrelsen och VD     

             Godkännes: Ja Nej 

 

9. Av styrelsen hänskjutna ärenden       

 Inga hänskjutna ärenden finns 

 

10. I stadgeenlig ordning inkomna motioner      

 Inga motioner har inkommit 

 

11. Bestämmande av arvoden åt styrelse, revisorer samt valberedning   

 Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelse, revisorer och 

 valberedning Godkännes: Ja Nej 

 

12. Val av styrelse jämte suppleanter      

 Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Börje Lindholm

 och Annacarin Holmgren  för två år. Omval av suppleanten Marie    

Norberg och nyval av suppleanten Maria Karlström för ett år  



 Godkännes Börje Lindholm:           Ja          Nej                        

 Godkännes Anncarin Holmgren:  Ja         Nej                             

 Godkännes Marie Norberg:           Ja          Nej                        

 Godkännes Maria Karlström:        Ja          Nej           

 

13. Val av styrelseordförande         

 Valberedningen förslag är fortsatt förtroende för Mats Landgren 

 Godkännes Mats Landgren: Ja   Nej           

 

14. Val av auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag   

 Valberedningen föreslår omval av PWC     

 Godkännes PWC som revisionsbolag: Ja Nej        

 

15. Val av tre ledamöter i valberedningen t o m nästkommande årsstämma

 Förslag, omval av Claudia Häggström, Marie Thors och                 

Bo Lindberg samt Claudia Häggström som sammankallande  

 Godkännes Claudia Häggström: Ja  Nej                  

 Godkännes Marie Thors:   Ja            Nej                  

 Godkännes Bo Lindberg:     Ja                  Nej                    

16. Medlemmarnas frågestund 

 

17. Avslutning 

 


