
Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 

  
 

 

Kallelse till extra föreningsstämma den 22 oktober 2019 

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening, ekonomisk förening, kallas 

härmed till extra föreningsstämma.  

 

Tid:  Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 1800-2000. 

Plats:  Hemmesta högstadieskolas matsal 6-9, Motionsvägen 4. 

Rösträtt:  Föreningsstadgar § 21,  

• Vid föreningsstämman har varje medlem (§3) en röst för varje fastighet som 

medlemmen deltar i föreningen med. Medlems rösträtt kan även utövas av 

make/maka, sambo eller annat ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. 

Ingen kan som ombud företräda mer än en (1) medlem.  

o Blankett för fullmakt bifogas kallelsen. 

• Medlem som inte har betalt fastställd årsavgift till föreningen förlorar sin rätt att 

deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.  

 

Värmdö 2019-09-15 

Eva Karlsson Nordlöf, ordförande Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening 

 

Dagordning  

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av ordförande för föreningsstämman 

3. Val av sekreterare för föreningsstämman 

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare (närvaroförteckning)  

5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Framställning från styrelsen, att få medlemmarnas godkännande enligt nedan:  

a. Att fastighetsägareföreningens styrelse får medlemmarnas uppdrag att ansöka 

om kommunalt VA. 

b. Att kommunen får nödvändiga tillstånd för pumpstationer och mark för dessa. 

c. Att kommunen får avtal och servitut för ledningar som kommer att dras utan 

ändrad detaljplan eller med stöd av ledningsrätt. 

8. Meddelande om tid och plats för protokolljustering 

9. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt  

10. Extra föreningsstämma avslutas  

  



Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 

  
 

FULLMAKT – Extra stämma VEFF 2019 
 
 

• Vid föreningsstämman har varje medlem en röst för varje fastighet som medlemmen 

deltar i föreningen med 

• Varje medlem får utöva sin rösträtt genom ombud 

• Ombud kan vara make/maka, sambo eller annat ombud genom denna fullmakt 

• Varje ombud får genom fullmakt företräda högst en (1) medlem 

• Fullmakt skall vara skriftlig och daterad 

 

 

 

Ort och datum ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fullmakt för ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Att företräda (namn på fastighetsägaren) ………………………………………………..………. 

 

 

 

Med fastighetsbeteckningen Värmdö-Evlinge/Älvsby ……………………………….................. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Fastighetsägarens egenhändiga namnteckning 

 

 

(Fullmakt behöver inte vara bevittnad. Använd endast detta formulär) 

 

 
 
 

 


