FRÅGOR & SVAR
DIGITAL POSTRÖSTNING – MINSKAD SMITTSPRIDNING
Hur röstar jag?
Svar: Röstningsformuläret finns tillgängligt mellan 10 – 19 februari kl. 16.00. Poströstning genererar
också anmälan. Ingen separat anmälan behöver därför göras. Med poströstning, som är en beprövad
metod kan vi samla in digitala poströster från våra delägare. Det gör att risken för spridning av Covid19 minskar samtidigt som ingen röst går förlorad.

Var hittar jag röstningsformuläret?
Svar: På besparingsskogens hemsida www.transkog.se finns en länk till ett digitalt formulär. Länken
ligger på startsidan under rubriken ”Digital Höststämma 2020”. Följ sedan anvisningarna i formuläret.

Var kan jag vända mig för frågor när det gäller beslutspunkterna?
Svar: Har ni frågor till allmänningsstyrelsen eller förvaltningen ber vi er kontakta dem innan
stämman. Kontoret 0280-222 55 eller e-post: info@transkog.se

Hur legitimerar jag mig när jag röstar?
Svar: Om du har mobilt BankID kan du signera formuläret med detta. Saknar du mobilt BankID finns
det ett annat formulär som kan godkännas med ett enkelt knapptryck. Mer information finns i själva
formuläret.

När får jag reda på resultatet av röstningen?
Svar: Delägarnas beslut redovisas utifrån inkomna poströster och resultatet delges den Torsdag 25
februari kl. 18.00. Resultatet kommer att presenteras via film och den kan du som delägare ta del av
via en länk om finns på vår hemsida. Vi rekommenderar god internetuppkoppling.

Varför har ni inte stämma som vanligt?
Svar: De restriktioner och särskilda allmänna råd som införts för att minska smittspridningen av Covid
19, gör det omöjligt att samla så många människor på samma plats. På grund av denna anledning har
styrelsen beslutat att delägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom digital poströstning även om det
inte anges i besparingsskogens reglemente. Beslutet har fattats med stöd av lagen (2020:198) om
tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet är att
begränsa antalet fysiska deltagare vid stämman samtidigt som att delägare ges så stort inflytande
som möjligt under omständigheterna.

Varför skjuter ni inte bara upp stämman ytterligare?
Svar: På höststämman genomförs val av valberedning och revisorer samt beslut fattas om
bidragsregler och budgeten för 2021. Utan beslut om bidragsregler och budget kan inte några bidrag
betalas ut till delägarna och förvaltningen får svårigheter att kunna bedriva den löpande
verksamheten. Sammantaget görs detta nu för att säkerställa besparingsskogens fortsatta
funktionalitet

Jag har ingen möjlighet att rösta digitalt, hur skall 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 någon närstående, släkting eller bekant som har digital
uppkoppling. Hen går in på Besparingsskogens hemsida där länken finns tillgänglig, fyller i formuläret
och bifogar fullmakten digitalt. Det går även att posta fullmakten, e-posta eller lämna in den
manuellt på Besparingskontoret. Var ute i god tid!

Vad händer om många röstar nej på en punkt på dagordningen?
Svar: Då gör vi en bedömning om det beslutet 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 kontakta Besparingskontoret 0280222 55 eller info@transkog.se

Jag kommer inte in på länken som presenterar resultatet den 25 februari kl. 18.00
Svar: Du kan göra flera saker, till exempel:
•
•
•

Använd en uppdaterad webbläsare tex. Google crome eller firefox.
Ladda om sidan och kontrollera din internetuppkoppling
Prova från en annan enhet tex surfplatta eller mobiltelefon

