FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
har styrelsen för Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening, org.nr 714000–0998, (nedan nämnd
”Föreningen”) beslutat att medlemmarna före ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2021 ska kunna
utöva sin rösträtt per post.
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt i enlighet med Bilaga 1 vid ordinarie föreningsstämma
i Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening, org.nr 714000–0998, den 11 maj 2021.
Medlemmens namn:

Medlems ID-nummer eller personnummer:

Telefonnummer dagtid:

E-postadress:

Datum
Underskrift…………………………………………Namnförtydligande………………………………..
Medlemmen kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen.
Om medlemmen inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses medlemmen ha avstått från
att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen. Endast ett formulär per
medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret
att användas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Formuläret ska skickas per post till Möja Konsumtionsförening, Box 13 130 43 Möja, alternativt per epost till arsmote@konsummoja.se. Formuläret kan även lämnas på anvisad plats i någon av Föreningens
butiker. Vi uppmanar medlemmen att skicka in formuläret i god tid före föreningsstämman.
Poströster ska vara Föreningen tillhanda senast den 10 maj 2021.
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till arsmote@konsummoja.se
senast den 10 maj 2021. Om medlemmen närvarar vid föreningsstämman (via Zoom själv eller genom
ombud) kommer poströsten inte att räknas eftersom medlemmen förutsätts utöva sina rättigheter genom
sin närvaro vid stämman.
Vid frågor, vänligen mejla dessa till styrelsen@konsummoja.se.
Vänligen observera att insändandet av detta formulär innebär att du som medlem anmäler ditt deltagande
till stämman med ditt poströstningsformulär. En förutsättning för att en poströst ska beaktas är att den
medlem som har avgett rösten anger sina person- och kontaktuppgifter i rutan under ”Medlem” ovan
och bekräftar med sin underskrift.
Nedanstående röster avges av medlemmen ovan för beslutspunkterna på ordinarie föreningsstämma den
11 maj 2021 kl. 19.00 i Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening, org.nr 714000–0998, enligt
de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av kallelsen till stämman
Du röstar genom att markera rutan ”Ja” eller ”Nej”.
”Ja” innebär att man bifaller förslaget. ”Nej” innebär att man inte bifaller förslaget. Om du vill avstå
från att rösta under någon punkt, markera inte något svarsalternativ. Det är inte möjligt att lämna
instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.
Punkt med asterisk* omfattas inte av poströstning.
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Bilaga 1.
Dagordning
Avge din röst genom att kryssa i Ja eller Nej. Inget kryss innebär att du
avstår från att rösta.
Öppnande*
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
1a. Valberedningen föreslår Christer Hedberg till stämmoordförande
Beslutar stämman utse Christer Hedberg till stämmoordförande?
1b. Valberedningen föreslår Helena Dahlin, bolagsjurist på KF till
sekreterare. Beslutar stämman utse Helena Dahlin till sekreterare?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

1c. Stämmans ordförande anmäler protokolljusterare*
2. Fastställande av röstlängd*
Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och de som
poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen utfärdar
kallelse. Alla ärenden, som ska förekomma på stämman, ska anges i
kallelsen. Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag i kooperativa
försäljningsställen och på föreningens webbplats enligt styrelsens beslut.
Om styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande
dessutom tillkännages genom annons i dagspress, brev eller e-post.
Beslutar stämman att kallelse har skett i behörig ordning?
4. Fastställande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen?
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i
föreningen och konsumentkooperationen i övrigt. *
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen. *
Information – föreningens årsredovisning ingår i kallelsen till stämman, som
också finns utlagd i butikerna och på hemsidan www.konsummoja.se
7. Framläggande av revisionsberättelsen*
Information – Revisionsberättelsen ingår i kallelsen till stämman, som
också finns utlagd i butikerna och på hemsidan www.konsummoja.se
8. Fastställande av resultat och balansräkningarna
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020?
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Beslutar stämman att fastställa disposition av föreningens resultat i enlighet
med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020?
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
Beslutar stämman att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020?

Ja

Nej

11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för föreningens ledning.
Nuvarande ersättning till styrelsen är ett fast arvode på 1000 kr per ledamot.
Dessutom har styrelsen 10 % motsvarande personalrabatten för anställd
personal för köp i föreningens butiker.
Beslutar stämman godkänna principerna för ersättning till styrelsen?
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de
förtroendevalda i föreningen.
Valberedningens förslag till ersättning till styrelsen.
10 000 i ersättning till ordförande och 500 per möte/ledamot för övriga
ledamöter. Utöver arvode erhåller styrelsen 10 procent i personalrabatt på
gjorda köp i föreningen, dvs lika rabatt som anställd personal.
Beslutar stämman att fastställa valberedningens förslag?

Ja

Nej

Ja

Nej

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Beslutar stämman i enlighet med valberedningens förslag?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

14. Val av styrelseledamöter i styrelsen
Information – Cathrine Andersson och Caroline Undin kvarstår som
ordinarie ledamot fram till föreningsstämman 2022.
a) Valberedningen föreslår omval av Jan Andersson som ledamot för en tid
om ett år. Beslutar stämman att välja Jan Andersson enligt valberedningens
förslag?
b) Valberedningen föreslår omval av Fredrik Scholander som ledamot för en
tid om ett år. Beslutar stämman att välja Fredrik Scholander enligt
valberedningens förslag?
c) Valberedningen föreslår nyval av Anders Sjölinder till ledamot för en tid
om två år. Beslutar stämman att välja Anders Sjölinder enligt
valberedningens förslag?
Om nej, fyll i andra förslag på valbara medlemmar:
Ledamöter: ____________________________________________________
______________________________________________________________
15. Val av revisorer och ersättare
Till stämman 2021 föreslår valberedningen Grant Thornton Sweden AB som
revisionsbolag.
Beslutar stämman att välja föreslaget revisionsbolag?
16. Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Leif Karlsson (sammankallande), Erik
Pettersson, Möja och Karin Johansson, Ingmarsö.
Styrelsen föreslår val av Erik Pettersson (sammankallande), Kerstin
Bjurman, Möja och Kristina Groth Zabell, Ingmarsö
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Beslutar stämman enligt styrelsens förslag?
17. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig
- Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i KF stämma
Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse
fullmäktige och ersättare till KF stämma.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Motion 1
Motion ang. ledamöter i styrelsen
Yrkande: - att årsmötet bestämmer att styrelsen ska vara minst 5st ledamöter
från detta årsmöte.
Styrelsens utlåtande:
Det är valberedningen som föreslår årsstämman om dels antal ledamöter,
dels nominering av personer för val till styrelsen. Styrelsen ska enligt
stadgarna bestå av minst tre och högst sju personer.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att avslå motionen.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 2
Motion ang. ledamöter i styrelsen
Styrelsens numerära sammansättning
Styrelsen ska bestå av ojämnt antal styrelseledamöter (inkl. ordföranden)
Motionen föreslår att stadgarna fastställer ett minimum av 5 personer i
styrelsen och ett ojämnt antal. Att styrelsen alltid ska bestå av minst 5
personer även efter ev. avhopp.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen frågat valberedningen om en kommentar till motionen.
Valberedningen anser att nuvarande stadgarna väl tillgodoser såväl behovet
av antal ledamöter som den flexibilitet som valberedningen har att arbeta
med vid val av styrelse.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att avslå motionen.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Ja

Nej

Motion 3
Motion ang. Styrelsens sammansättning
Yrkande: Styrelsen, tillsammans med valberedning, ska inför årsstämman
tillse så det finns förslag på kandidater för att säkra upp så att stämman har
möjlighet att välja en styrelse med ett ojämnt antal medlemmar.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen frågat valberedningen om en kommentar till motionen.
Valberedningens ambition är att eftersträva att styrelsen ska bestå av ett
ojämnt antal ledamöter. Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att
anse motionen besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

18 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
Inga ärenden är anmälda
19 Motioner
Samtliga motioner presenteras i motionshäftet som är en bilaga till kallelsen.
Motionshäftet finns också utlagt i butikerna och på föreningens hemsida.
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Motion 4
Motion om behandling av motioner
Vid senaste stämman skickades många motioner vidare till vd och
butikscheferna och blev aldrig besvarade.
Förslag
- Styrelsen och stämman ska ges möjlighet att besluta om varje motion.
Styrelsens utlåtande för motion 4
Driftsfrågor som ställs som en motion får vänta på svaret till årsstämman.
Driftsfrågor som ställs som en motion delegeras till ledning och butikschefer
eftersom det är där driftsfrågor hanteras.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motionen besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 5
Motion angående behandling av motioner
Motionen föreslår att motioner ska besvaras konkret vid stämman. Att
hänvisa ex till annan person ex VD ska inte godkännas som svar. Motioners
behandlingstid måste ses över.
Styrelsens utlåtande:
Motioner hanteras enligt stadgarna vid årsstämman. Driftsfrågor som ställs
som en motion får vänta på svaret till årsstämman. Driftsfrågor som ställs
som en motion delegeras till ledning och butikschefer eftersom det är där
driftsfrågor hanteras.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motionen besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 6
Motion angående ersättning till styrelsen
Motionen föreslår en ersättning till styrelsen som presenteras utförligt i
motionshäftet.
Styrelsens utlåtande:
Eftersom ersättningen till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från
valberedningen har styrelsen frågat valberedningen om en kommentar till
motionen.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motionen besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 7
Motion angående hantering av medlemskommunikation och medlemsförslag. Motionen föreslår olika åtgärder för en förbättrad medlemskommunikation som presenteras utförligt i motionshäftet.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att fortsätta sitt arbete
med att förbättra kommunikation och återkoppling till medlemmarna och att
en uppföljning sker på kommande höstmöte.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motionen besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 8 – 13
Motionärerna för motionerna 8–13 föreslår att fyra medlemmar ska uteslutas
ur föreningen och att de kostnader medlemmarna har förorsakat föreningen
ska redovisas och betalningsansvar ska tilldelas, med lite olika formuleringar
i respektive motion. Motionerna redovisas utförligt i motionshäftet.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Styrelsens utlåtande för motion 8–13
Styrelse ger ett sammanfattande och utförligt utlåtande på motionerna 8–13 i
motionshäftet. Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen stämman
att ge styrelsen i uppdrag att bereda och fatta beslut i fråga om uteslutning, i
enlighet med §6 i föreningens stadgar, samt att därmed anse motion 8–13
besvarade. Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 14
Motion avseende butiksråd
Yrkande: Styrelsen, tillsammans med valberedningen, ska inför årsstämman
tillse att det finns förslag på kandidater till ”butiksråd” en för varje butik
inom Möja Konsumtionsförening.
Styrelsens utlåtande:
Styrelse ger ett sammanfattande och utförligt utlåtande på motion 14 i
motionshäftet. Att ha butiksråd eller inte är något som formuleras i
föreningens stadgar. Därför kan inte styrelsen/valberedningen lämna ett
förslag till innevarande års ordinarie stämma då ett sådant beslut inte kan
fattas utan en stadgeändring.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att avslå motionen.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 15
Motion gällande information om strategi
Yrkande: Att styrelsen informerar årsmötet om hur strategin och
aktiviteterna är för att behålla och utöka kundkretsen och antal medlemmar
för att på så sätt möte den ökade konkurrensen om kunderna.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen ger en redovisning av det senaste verksamhetsåret och framtiden
vid årsstämman. Styrelsen arbetar nära KF/COOP i deras utveckling och har
vid medlemsmöten under hösten och i medlemsbrev presenterat förslag till
förändringar i butikerna för ökad tillgänglighet och service.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motion 15 besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 16 – 17
Motionärerna för motionerna 16–17 föreslår med olika formuleringar att
styrelsen ska ta fram en ”matkasse” alternativt göra en prisjämförelse med
PRO matkassen som grund.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen har som motionerna föreslår genomfört en prisundersökning med
PRO:s matkasse som grund. Resultatet presenteras dels på årsstämman, dels
utförligt i motionshäftet.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motion 16–17
besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 18
Motion avseende förbeställning av varor med en deposition av kund.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen har besvarat motionen vid två tillfällen under 2020. Vi har inte
möjlighet att säkra upp förbeställningar mot depositioner. Varor utanför
ordinarie sortiment kan beställas om man köper en hel butiksförpackning.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motion 18 besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 19
Motion avseende stabilare lagerhållning och varuutbud.
Yrkande: Se över och ändra beställningssystemet för att säkra upp ett
jämnare och säkrare varuutbud sa att ”tomma hyllor” undviks.
Styrelsen utlåtande:
Inom Coop sker en ständig utveckling på system och sortiment för att
optimera butikernas försäljning. Det ger ett utmärkt stöd till personalen vid
planering och beställning av varor. Vår anknytning till Coop ger våra butiker
en bra grund för fortsatt utveckling för att kunna hävda sortiment och
prissättning vilket vi ser såväl lokalt som i branschens utveckling under
2020. Butikernas trånga sektor är logistiken av varor till skärgården, där vi
delar av året har en leveransdag av livsmedel i veckan. Är då en efterfrågad
vara slut hos leverantören tar det längre tid än på fastlandet att få leverans till
butiken. Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motion 19
besvarad. Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 20
Motion om öppettider på Coop Ingmarsö.
Yrkande: Att butiken har öppet på exempelvis på tisdagar till kl. 18.00
Styrelsens utlåtande:
Fram till slutet av januari 2021 har butiken på Ingmarsö varit öppen till 18.00
på fredagar, vilket kommer att återupptas under våren igen. Mot bakgrund av
det föreslår styrelsen stämman att anse motion 20 besvarad.
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?
Motion 21–23
Om upprustning av macken på Ingmarsö
Motionerna yrkar med lite olika formuleringar att macken på Ingmarsö rustas
upp och bemannas sommartid.
Styrelsens utlåtande:
Sjömacken på Ingmarsö ska rustas till sommaren. Då all tankning av bränsle
numera sker med kort i kortautomaten kommer macken att vara obemannad.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman att anse motion 21–23
besvarad. Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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