
Formulär för poströstning vid Militärsällskapets Förlagsaktiebolag 

stämma enligt dagordning på hemsidan. 
Detta formulär används för poströstning i enlighet med Prop 2019/20:163 om tillfälliga undantag för 
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att medlemmarna får 
poströsta. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen eller förmedlas 
till medlemmarna på annat sätt, senast en vecka innan stämman, om förslaget inte rör en fråga av 
mindre betydelse för föreningen. 
 
Underlaget finns på Militärsällskapets hemsida. 
 
I rådande tider med coronaviruset har styrelsen beslutat att hålla nere antalet fysiska deltagare på 
årsstämman genom att erbjuda möjligheten att poströsta. Poströsterna avges på denna blankett. 
Blanketten måste skrivas ut och undertecknas varefter den kan skannas in och e-posta eller skickas 
per post till Militärsällskapet, adress enligt nedan. För de som inte har möjlighet att skriva ut, eller e-
posta, ring VD så skickar han en blankett per post. 
 

Kontaktuppgifter 

Telefon 08-611 60 92, e-postadress vd@militarsallskapet.se. 

Postadress; 

Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 11441 Stockholm 

Namn (Vänligen texta) 

 

Medlemsnummer  

Röstningen avser förslag som behandlas på årsstämma 2020-06-11 i Militärsällskapet enligt 

handlingar på hemsidan. 

Rösta genom att sätta ett kryss i rutan Ja eller Nej för varje förslag du vill avge röst för. 

Förslag till beslut Ja Nej 

Punkt 6 Fråga om kallelse har skett enligt stadgarna   

Punkt 9 Fastställande av resultat och balansräkning som finns på hemsidan    

Punkt 10 Beslut om behandling av årets resultat    

Punkt 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören   

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och ev. ersättare för tiden intill nästa 

bolagsstämma enligt valberedningens förslag 

  

Punkt 14 Val av revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag   

 

Övriga punkter behandlas på bolagsstämman. 

 

 

  

mailto:vd@militarsallskapet.se


 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan 

Datum och ort 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

Alla poströster (företrädesvis via mail) skall vara VD tillhanda senast den 7 juni j kl. 23.59. 
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