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Ny Kallelse till årsmöte i Mörtnäs Vägförening

Styrelsen i Vägföreningen kallar till ordinarie Årsstämma, Måndagen den 14 juni kl. 19.00 i ett digitalt
forum som heter Zoom. Genom att använda en dator, läsplatta eller mobiltelefon och en webbläsare i
respektive enhet har ni möjlighet att delta i mötet. 

För att delta i mötet behöver varje medlem anmäla sig i förväg. Detta görs genom att skicka ett
mail med namn på deltagande person samt fastighetsbeteckning, anmälan skickas till:

info@mortnas.se

Anmälan kan också ske via telefon: 073-8010666 helst med SMS.

Den länk som skall användas för mötet är:

https://us02web.zoom.us/j/89960572479?pwd=eHVEK25Ya2p1WkJiVnRVa2dRS3JLQT09

Passcode: Mortnas

För att underlätta administrationen och ha en möjlighet att hjälpa till vid inloggningen (se nedan ”Hur
kopplar vi upp oss mot Årsstämman?” till mötet. Rekommenderas deltagarna börjar minst 30 minuter
innan kl:19, för att pröva med inloggningen, väl inloggade kan man vänta tills mötet börjar.
För de som har möjlighet att pröva inloggningen gör gärna det när som helst innan mötet (går att göra
från och med nu). Vill man testa ring så testar vi.
Vid problem ring 073-8010666 då kan vi hjälpa till.

Bifogat denna kallelse är:
 Mötesdagordning
 Verksamhetsberättelse
 Utgifts- och inkomststat för nästkommande verksamhetsår.
 Inkomna motioner innan februari månads utgång.

Debiteringslängd, årsredovisning och övriga rapporter finns tillgängliga på webbsidan mortnas.se eller
hos sekreteraren Mathias Andreasson, fr.o.m. den 1 maj. 

Före mötet kommer närvaroregistrering per fastighet att ske. Observera att ombud får genom fullmakt
representera flera fastighet/ägare, detta p.g.a. Coronaepidemin. Fullmaktsunderlag kan laddas ned från
hemsidan.

Hjärtlig välkomna!
Styrelsen

Information
I dessa Coronatider blir det svårt att anordna ett gemensamt fysiskt möte. Vi har inte hittat en lämplig
lokal, de flesta är inte tillgängliga. Vi vet inte om det kommer några medlemmar p.g.a. att på våra tidi-
gare möten har vi oftast en majoritet av av medlemmar som av åldersskäl tillhör riskgrupper. 
Vi måste ha en Årsstämma annars blir det svårt genomföra vårt uppdrag. Det innebär att våra kontak-
ter mot banker och myndigheter inte kan upprätthållas.
Dessutom har vi i stadgarna ett sista datum för Årsstämman, som måste hållas innan 15 juni.
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På hemsidan www.mortnas.se kommer även fortsättningsvis aktuell information att läggas ut

Få Väg- och belysningsavgift som digital faktura.
Anmäl till info@mortnas.se     eller www.mortnas.se/newsletter om du vill ha en digital faktura. 
Ange: fastighetsnummer samt mail adress och ange i kommentarer ”digital faktura”.

Hur kopplar vi upp oss mot Årsstämman?

Windowsdator
Starta din vanliga webbläsare Edge, Firefox, Chrome eller annan. ”Klipp och klistra” eller  
skriv in följande länk (går även att klicka på).

https://us02web.zoom.us/j/89960572479?pwd=eHVEK25Ya2p1WkJiVnRVa2dRS3JLQT09

Passcode: Mortnas

I fältet (URL) högst uppe i webbläsaren där det brukar finnas texter typ: ”www.dn.se” eller 
annat. Tryck på enter-knappen.
Då kommer det att startas en nedladdning av appen ”ZOOM”. Därefter kommer ni att logga in
i mötet, innan ni kommer igång kommer frågan ”Use Computer Audio” klicka OK. Det är bra
om ni har mikrofon och högtalare kopplat till datorn.
Denna app kan givetvis laddas ned långt innan möte vilket är säkrare.

Macdator
Starta din vanliga webbläsare Safari, Firefox, Chrome eller annan. ”Klipp och klistra” eller  
skriv in följande länk (går även att klicka på).

https://us02web.zoom.us/j/89960572479?pwd=eHVEK25Ya2p1WkJiVnRVa2dRS3JLQT09

Passcode: Mortnas

I fältet (URL) högst uppe i webbläsaren där det brukar finnas texter typ: ”www.dn.se” eller annat. 
Tryck på enter-knappen.
Då kommer det att stratas en nedladdning av appen ”ZOOM”. Därefter kommer ni att logga in i mötet,
innan ni kommer igång kommer frågan ”Use Computer Audio” klicka OK. Det är bra om ni har mik-
rofon och högtalare kopplat till datorn.
Denna app kan givetvis laddas ned långt innan möte vilket är säkrare.

Mobil
Starta din vanliga webbläsare Safari, Firefox, Chrome eller annan. ”Klipp och klistra” eller  skriv in 
följande länk (går även att klicka på).

https://us02web.zoom.us/j/89960572479?pwd=eHVEK25Ya2p1WkJiVnRVa2dRS3JLQT09

Passcode: Mortnas

I fältet URL) högst uppe i webbläsaren där det brukar finnas texter typ: ”www.dn.se” eller annat. 
Tryck på ”Gå” eller pilen i webbläsaren.
Då kommer en fråga om ni har appen ZOOM, har ni det ”Join meting” annars välj ladda ned Zoom, då
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statas en nedladdning av appen ”ZOOM”. Därefter kommer ni att logga in i mötet, men först kommer 
en fråga ”Join with video”, välj den sedan ytterligare en fråga ”Call via Device audio”, välj även den.
Denna app kan givetvis laddas ned långt innan möte vilket är säkrare.

Sedan kommer det att visas ett meddelande i enheten som frågar efter ett namn då skriver ni in er fas-
tighetsbeteckning och ert namn. Därmed skall ni finnas med i mötet.

Allmänt
Pröva uppkopplingen 2 timmar innan mötet börjar för att säkerställa att det fungerar

c/o Christer Byström          073801066                     www.mortnas.se                  2 21 22 – 6                         Nordea              717900-3483
Älgstigen 29, 139 36 Värmdö

3


