Kallelse
till ordinarie föreningsstämma i
Tynningö Gård TGEF ekonomisk förening

Datum och tid: Lördagen den 24 april 2021 kl. 13.00
Vänligen notera att även detta år kommer årsstämman med
hänvisning till den pågående pandemin att för allas säkerhet
hållas med hjälp av poströster och fullmakter.
Varje medlem som har betalat full insats har en (1) röst vid stämman.

Fullmakt - Den som är medlem, har rätt att ge skriftlig fullmakt. Vid årets stämma samordnar

styrelsen insamling av fullmakter. En fullmakt ska vara skriftlig, ifylld, daterad, egenhändigt
undertecknad och finnas hos TGEF senast på stämmodagen innan stämman inleds för att
rösträtt för fullmaktsgivaren ska kunna utövas vid stämman. Ett formulär till den av styrelsen
samordnade fullmakten som lämpligen kan användas finns i Bilaga A.

Poströst - Den som är medlem har i år även rätt att poströsta. En blankett för poströstning

finns i Bilaga B. För att poströsten ska kunna räknas på stämman ska den vara ifylld, daterad,
egenhändigt undertecknad och finnas hos TGEF senast på stämmodagen innan stämman
inleds.
Fullmakter och poströster kan postas till TGEF, Bygdegårdsvägen 2, 134 92 Tynningö eller
läggas i TGEFs brevlåda vid Bygdegården. Bilagor till denna kallelse
A. Fullmaktsformulär till den samordnade fullmakten
B. Blankett för poströstning
C. Förslag till dagordning
D. Styrelsens proposition; punkten 11 på dagordningen
Övriga årsmöteshandlingar finns på TGEFs webbplats www.tgef.se. Där finns på startsidan
länkar som leder direkt till handlingarna. Medlem som inte samtyckt till att få årsmöteshandlingarna med annat än vanlig post kan vända sig till styrelsen och begära att få resterande
handlingar med post. Lämna gärna besked om din e-postadress om du inte redan har gjort
det. Styrelsen följer naturligtvis liksom alla andra noga utvecklingen och följderna av Covid-19
viruset. Vi återkommer om och när detta föranleder någon ändring. Följ informationen på
TGEFs webbplats!

Årsstämman hålls enligt de särskilda regler som riksdagen beslutat i anledning av pandemin.
Varmt välkomna att delta i denna årsstämma genom fullmakt eller poströst.
Styrelsen

