15 Augusti 2022

Box 633, 151 27 Södertälje

VÄLKOMMEN TILL SOLIVINDS FÖRENINGSSTÄMMA
Nu är det dags att boka in dag och tid för ordinarie föreningsstämma. Det har minst sagt
varit ett turbulent år för föreningen vilket bland annat bidragit till ett stort engagemang
bland er medlemmar. Många vill bidra med synpunkter och lösningar på den uppkomna
situationen med att anpassa medlemsnyttan på en helt ny elmarknad. Det tackar vi för.
Förutom val av styrelse kommer den ordinarie stämman att behandla ett 20- tal inkomna
motioner och förslag till uppdaterade stadgar vilket kommer att publiceras på hemsidan i
början av september. Deltagande medlemmar kommer att rösta digitalt oavsett om
medlem deltar på plats eller via dator. Deltagande företag/föreningar måste maila en
fullmakt till solivind@telgeenergi.se för den person som skall representera företaget på
stämman senast fredag 11 september.

Datum och plats
Datum: Tisdag 20 september kl. 17:00-20:00
Plats: Lustikulla – Liljeholmens Konferens & Event
Digitalt: Länk kommer att mailas till anmälda några dagar innan
Anmälan : Anmäl deltagande senast söndag 11 september, via anmälningsformulär på
www.solivind.com

Handlingar inför stämman
Dagordning, årsredovisning, förslag till nya stadgar, besvarade motioner till stämman finns
att ladda ner på föreningens hemsida senast fredag 9 september

Vi saknar din e-postadress
Ibland behöver vi komma i kontakt med dig snabbare och då är det viktigt att du har
uppdaterade kontaktuppgifter. Enklast uppdaterar du dem via Mina sidor
www.telgeenergi.se/minasidor. Du kan också höra av dig på solivind@telgeenergi.se eller
020-34 40 40 så hjälper vi dig att uppdatera.
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Röstning
För att säkerställa att röstlängd och att omröstningsprocessen blir säker och smidig har vi
anlitat Percap. Det är en internetbaserad tjänst för att genomföra föreningsstämmor.
Appen fungerar för både Google Android och Apple iOS, mer info om var du laddar ner
apparna hittar du på denna länk https://www.percap.se/invite eller sök på Percap i din
Appstore. Notera att Mobilt BankID är ett krav och det fungerar inte med ett BankID
installerat på din dator.
Logga in och registrera närvaro
När du startar appen så loggar du in med ditt Mobila BankID, personnumret skall bestå av
tolv siffror. Öppna ditt Mobila BankID på den enhet som du har det installerat på.
Anslut till möte och registrera närvaro
När du loggat in ser du de möten du blivit inbjuden till i en lista. Står det under Kommande
möten så har inte mötet öppnats. När föreningen öppnat registreringen går du in på mötet
och klickar på knappen “Registrera närvaro”. Om mötet står som Pågående möte har du
missat närvaroregistreringen och får då ansöka om att bli insläppt. Det är upp till stämman
att besluta om huruvida du då blir insläppt eller ej.
Hantera appen under mötet
Om föreningen har kopplat en videolänk till Percaps app hittar du den under den gula
knappen högst upp. Trycker du där startas videomötet i telefonen, men vi antar att du
normalt deltar via en dator eller fysiskt på plats, båda varianterna fungerar.
Votering och beslutspunkter
När administratören öppnar en votering måste du göra ett val för att din röst ska räknas.
Så länge omröstningen är öppen kan du ändra ditt val. Administratören stänger
omröstningen och resultatet visas då i realtid.
Rösta på Ja och Nej frågor samt envalsfrågor
Vid Ja och Nej frågor kan du välja ett av alternativen. Om du ändrar val byter appen till det
alternativ du klickar på.
Rösta med fullmakt
Om du agerar ombud åt någon kommer du inneha fler röstsedlar i din app.

Frågor
Om du har frågor så skall du i första hand vända dig till föreningen på solivind@
telgeenergi.se.
Varmt välkommen!
Jan-Olof Lönnblom, ordförande

Stefan Sundelius, verksamhetsförvaltare
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