






Jag har ingen möjlighet att rösta digitalt, hur ska jag göra? 

Svar: Detta system möjliggör att du kan ge fullmakt till någon som röstar för dig. Då kan du 

exempelvis göra så här: Du pratar med tex en närstående, släkting eller bekant som har 

digital uppkoppling. Hen går in på Besparingsskogens hemsida där länken finns tillgänglig, 

fyller i formuläret och bifogar även fullmakten digitalt. Om inte redan en stående fullmakt 

finns hos oss på kontoret för den personen. 

Varför kan man bara rösta ja, nej, avstår när det gäller valberedningens förslag? 

Svar: För att det ska vara möjligt att genomföra stämman innan årsskiftet, finns inte 

möjlighet att ta emot nomineringar av andra personer än dem som är föreslagna av 

valberedningen. Om du är missnöjd med valberedningens förslag, röstar du helt enkelt "nej" 

eller "jag avstår" till det förslaget. Tänk även på att du som delägare alltid har möjlighet, och 

har haft möjlighet att delge valberedningen dina förslag under hela året. Valberedningen 

som är vald av stämman strävar efter att föreslå personer som kompletterar varandra och 

har olika kunskaper så en styrelse eller nämnd blir så bra sammansatt som möjligt. 

Vad händer om hela, eller någon del, av valberedningens förslag röstas ned? 

Svar: Då får vi göra en bedömning av om de val som ändå genomförts innebär att vi kan 

säkerställa Besparingsskogens funktionalitet fram till nästa stämma. Om så inte är fallet, får 

vi kalla till en extra stämma, där nya förslag får prövas. 

Vad händer om många röstar nej på en punkt i dagordningen? 

Svar: Då gör vi en bedömning av det som ändå genomförts innebär att vi kan säkerställa 

Besparingsskogens funktionalitet fram till nästa stämma. Om så inte är fallet, får vi kalla till 

en extra stämma. 

Jag har problem med formuläret. Hur gör jag? 

Svar: Om du stöter på några problem med formuläret så kan du maila 

till info@besparingsskogen.se  eller ringa 0253-100 07

Jag hittar ej informationen på hemsidan. 

Svar: Gå in under aktuellt på startsidan. Med ett klick kommer du åt undersidan där 

kungörelsen och stämmohandlingar finns, de förinspelade presentationerna och 

röstningsformuläret. Om du har lösenordet (finns i ditt bekräftelsemail från poströsta.se) 

kommer du sedan vidare till den dolda sidan för sändningen på stämmodagen. 

Jag kommer inte in på länken inför sändningen den 18 december kl 18.00? 

Svar: Du kan göra flera saker, till exempel: Kontrollera att du har rätt lösenord (finns i ditt 

bekräftelsemail från poströsta.se), använd en uppdaterad webbläsare/ tex. google chrome 

eller firefox, ladda om sidan, kontrollera din internetuppkoppling, prova från en annan enhet 

tex mobil eller surfplatta. Var gärna ute i tid och kontrollera innan den satta tidpunkten 

eftersom sidan börjar sända före 18.00, dock med bara en välkomstbild. 




































