
Motion tilll stämma  

Utveda Samfällighetsförening den 23 april 2017 

Motion angående utskick till medlemmar i samband med stämma/städdag 

vår och städdag höst 

Det nuvarande förfaringssättet med att skicka handlingar per post till alla 

medlemmar har gjorts via utskick med posten under alla år. I stadgarna (§ 14) 

står att kallelse till stämma ska skickas ut 2 veckor innan mötet och att det ska 

vara skriftligt. Med den digitalisering som skett på ett explosionsartat sätt under 

de senaste åren har fler och fler föreningar gått över till att skicka kallelser med 

mera digitalt.  

Det finns många fördelar med detta. Kostnaden för utskick till medlemmarna är 

budgeterat till 12000 kronor (tryck och porto) för 2018.  

Arbetet med att sammanställa materialet blir detsamma oavsett digitalt utskick 

eller utskick via kopiering och utsändande via posten men vi slipper hanteringen 

med att kuvertera, sätta på frimärken och hämta material från tryckeri med mera. 

Den arbetstiden beräknas till cirka 4 timmar för istopp för cirka 5 personer inom 

styrelsen, alltså cirka 20 timmar för vårutskicket med lite lägre tidsåtgång för 

höstutskicket.  

Det blir färre och färre personer som inte har dator och detsamma gäller 

skrivare. Självklart ska det ges möjlighet att få information med mera per post 

för dem som så önskar.   

Under 2016 skickades ett meddelande från ordföranden i föreningen, Martin 

Åberg, med en uppmaning att komma in med kontaktuppgifter till ett 

kontaktregister. E-postadresserna till digitala utskick tas från detta 

Kontaktregister om beslut tas om att övergå till digital hantering. Det är då 

viktigt att betona att för de boende att om ändringar sker ska detta meddelas till 

ansvarig för kontaktregistret och det är var och ens ansvar att se till att detta 

görs.  

Mitt förslag är att stämman godkänner min motion och att styrelsen får i 

uppdrag att till 2018 års stämma utreda om det finns möjlighet att gå över till 

digital hantering av kallelser till föreningsmöte och städdagar. Styrelsen får 

också i uppdrag att ta reda på om det behövs någon stadgeändring för detta.  
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