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Ändring av stadgarna (ny lag) 
 

Här kommer ett medskick till årsmöteskallelsen och det med anledning av att lagen har 

ändrats och vi behöver ändra några av våra stadgar och vi behöver ett medgivande av 

föreningens medlemmar. 

 

 

Handlingar till revisorer 

Tidigare kunde handlingar till revisorer sändas senast fyra veckor innan ordinarie 

föreningsstämma. Nu är det sex veckor 

Ny stadgetext 

 § 15 Årsredovisning 

Styrelsen skall överlämna sin årsredovisning senast sex veckor före 

ordinarie föreningsstämma till revisorerna. 

 

 Kallelse till stämmor. 

Det är ändrade kallelsetider nu i lagen. Extra stämma kan tidigast kallas inom två veckor. 

Tidigare var det en. Stämma med stämmohandlingar kan även kalla tidigare. Nu upp till sex 

veckor innan. Tidigare var det fyra veckor tidigast. 

 Ny stadgetext 

§ 19 Kallelse till stämmor 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post. 

Kallelse skall vara utsänd tidigast sex veckor före samt senast fyra veckor före ordinarie 

stämma och senast två veckor före extra stämma.  
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Kallelser med elektroniska hjälpmedel ingår i §19 

Det har tidigare varit möjligt att kalla med elektroniska hjälpmedel, men det har varit otydligt 

krav på hanteringen runt detta. Det har nu förtydligats och kraven skärpts. 

 För att kalla med elektroniska hjälpmedel skall medlem accepterat att så bli. Och styrelsen 

skall dokumentera detta så att det kan redovisas.  

 

 För att kalla med elektroniska hjälpmedel skall 

1. föreningsstämman beslutat så 

 

2. föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och tillförlitlig information 

om hur medlemmen kan nås 

 

3. mottagaren ska efter en förfrågan som skickats med post (pappersbrev) ha samtyckt med ett 

sådant förfarande. 

 

En mottagare ska anses ha samtyckt till förfarandet om hen inte har motsatt sig användningen 

av elektroniska hjälpmedel inom den tid som har angetts i förfrågan. Denna tid som 

medlemmen har att motsätta sig skall vara minst två veckor från det förfrågan skickats. Av 

förfrågan ska det framgå att framtida information kan komma att lämnas med det eller de i 

förfrågan angivna slagen av elektroniska hjälpmedel, om inte mottagaren uttryckligen 

motsätter sig detta. Den som har samtyckt till att information lämnas med elektroniska 

hjälpmedel kan när som helst återta sitt samtycke. 

Om detta nonchaleras av styrelsen så kan medlem som ni kallat med epost efterhand kräva att 

stämman ogiltigförklaras då denne inte blivit kallad korrekt eftersom denne inte skriftligen 

samtyckt om att bli kallad med elektroniska hjälpmedel. 

 

Så med anledning av stadgeändringen (lag ändringen) om att kunna maila ut kallelser 

och meddelande kommer det med ett brev med åretes årsmöteskallelse ett brev där vi 

ber om erat medgivande till att i framtiden få kalla via mail.   
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Samtycke till att skicka kallelse via mail 

 
 

Namn:____________________________________________________________ 

 

Gatuadress:________________________________________________________ 

 

Postnr. och ort:______________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________ 

 

Nummer (ex.AMG-A0555): AMG-A0 _ _ _ 

 

Mailadress:_________________________________________________________ 

 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att föreningen Ammeråns-Gesundens Fibe ekonomiska 

förening får skicka kallelse och meddelande via mail. 

 

Ort och datum 

 

_______________________ 

 

 

 

Namn underskrift 

 

 

 

Och som en liten påminnelse kom ihåg att notera ert AMG-A0 _ _ _ 

nummer. När ni mailar föreningen, det är er identifiering. 

 
 

 

       

  


