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Till dig som är delägare i Orsa Besparingsskog
På grund av fortsatt hög smittspridning av Covid-19 och gällande allmänna råd och
rekommendationer kommer Orsa Besparingsskogs vårstämma att hållas genom poströstning.
Mycket kommer att vara sig likt från höstens poströstning. Tack vare att vi haft mer tid på oss att
förbereda vårstämman kommer det - till skillnad från i höstas - finnas möjlighet för delägarna att
föreslå personer till de val som ska göras.
Normalt hålls inga val på vårstämman men eftersom vi försökte minimera antalet beslutspunkter
på höststämman 2020 så ska vi nu välja tre ledamöter till valberedningen. Valberedningens
funktion är att ansvara för att ta fram förslag på ledamöter till allmänningsstyrelse och
jordägarnämnd. Per-Erik Wiik och Kristina Sundin står kvar som ledamöter i valberedningen fram
till hösten 2021. Vi ska även göra ett fyllnadsval av en ledamot till allmänningsstyrelsen eftersom
Jon Hansson har valt att lämna sitt uppdrag. Valberedningens förslag på ledamot till
allmänningsstyrelsen kommer att redovisas tillsammans med övriga stämmohandlingar.

Den 26/4 öppnas möjligheten för dig som delägare att lämna förslag till ledamöter i valberedningen
och allmänningsstyrelsen. Förslagen kan lämnas under kontorstid via telefon 0250- 55 26 00 eller
när som helst via mail till orsastamman@orsabesparingsskog.se. Möjligheten att komma med
förslag kommer att vara öppen fram till måndagen den 3:a maj kl. 16.00.
Som delägare har du möjlighet att lämna förslag på:
- ledamöter till valberedningen.
Anders Nyberg står till förfogande för omval.
Nils-Anders Gref står till förfogande för omval.
Lars-Olof Uleander har avböjt omval.
- en ledamot till allmänningsstyrelsen.
Vänligen säkerställ att den person som du nominerar till ledamot är tillfrågad och har godkänt
nomineringen. Du som föreslår en ledamot, lämna kontaktuppgifter till dig själv och till den du
nominerar, vi behöver namn och telefonnummer till er båda. Föreslagna personer kommer att
kontaktas för att vi ska få bekräftelse på att de står till förfogande för föreslaget uppdrag.
Utöver valen handlar vårstämman om att föredra årsbokslut med resultat och balansräkning samt
revisorernas berättelse. Ni delägare ska även ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelse
och nämnd.
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POSTRÖSTA
Poströstningen innebär att era röster skickas in digitalt i förväg och räknas under varje beslutspunkt
på stämman.
Röstningsformuläret för poströstningen finns på Orsa Besparingsskogs hemsida,
www.orsabesparingsskog.se, från och med den 10 maj fram till den 26 maj kl 16.00. Där kan du
rösta Ja, Nej, eller Avstå från att rösta. Separat anmälan till stämman ska inte göras utan det räcker
att skicka in det digitala formuläret. Det är din anmälan till stämman.
På Orsa Besparingsskogs hemsida och i brevlåda utanför Besparingsskogens kontor i Orsa går det
att ta del av de handlingar som hör till stämman. Vill du ställa frågor om röstningsformuläret eller
stämmans beslutsfrågor finns det möjlighet ringa till Orsa Besparingsskogs kontor,
telenr: 0250-55 26 00 eller att maila till orsastamman@orsabesparingsskog.se
Tänk på att! Den som avser företräda samägd fastighet skall förete fullmakt från samtliga
andelsägare. Den som röstar med fullmakt för annan ska inneha fullmakt och den som är utsedd att
vara ställföreträdare för samägd fastighet skall förete av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis
om förordnande som ställföreträdare. I röstningsformuläret skall inscannad kopia på sådan
behörighetshandling bifogas. Om behörighetshandling redan finns på Besparingsskogens kontor ska
du bifoga ett dokument där det står att handlingen finns på Besparingsskogens kontor tillsammans
med röstningsformuläret. Om du har frågor kring behörighetshandlingar och hur dessa ska bifogas
till röstningsformuläret eller behöver hjälp med detta vänligen hör av dig i god tid till
Besparingsskogens kontor.
Resultatet av röstningen redovisas torsdagen den 27 maj kl. 18.00. Länk till sändningen publiceras
på www.orsabesparingsskog.se. Endast delägare kan ta del av resultatet genom lösenord som de
har fått hemskickat med brev.
Kungörelse av stämman kommer att ske i lokal tidning och på Orsa Besparingsskogs hemsida under
vecka 19.
Var gärna ute i god tid och rösta.
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