Fullmakt och röstningsblankett
till
Ombud vid föreningsstämma i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening
lördagen den 29 maj 2021
Instruktion:
 Fyll i fullmakt
 Kryssa i Ja- eller Nej-rutan för varje rad utom de skuggade.
 Om nej: Beskriv alternativt förslag på separat papper.
Inkommen röst räknas mot röstlängden och listas i närvaroförteckningen.
Fullmakten och röstningsblanketten skickas till:
Paul Bengtsson eller Fredrik Sjöstedt, i brevlåda eller via posten,
eller:
via E-post till vagevlinge@gmail.com med den signerade blanketten
skannad och bifogad.
De ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021. Se följebrev.

FULLMAKT
Ort och datum ………………………………………………………………………………….
Fullmakt för: Lars-Göran Emanuelsson

Att företräda (namn på fastighetsägaren): ………………………………………………………
enligt bifogad instruktion.

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

……………………………………………………………………………………………………………..
Fastighetsägarens egenhändiga namnteckning
(fullmakt behöver inte vara bevittnad)

Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av
stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av 2
justeringsmän tillika
rösträknare

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst
i behörig ordning
6. Fastställande av
dagordningen.
7. Behandling av
styrelsens
förvaltningsberättelse
8. Beslut om
fastställande av
resultat- och
balansräkning samt
beslut om hur
resultatet enligt den
fastställda
balansräkningen ska
disponeras.
9. Behandling av
revisionsberättelse.
10. Framställning från
styrelsen och/eller
behandling av
motioner.

11. Styrelsens förslag till
utgifts- och
inkomststat 2021
samt
debiteringslängd
12. Fastställande av
debiteringslängd,
uttaxerat belopp och
senast förfallodag av
vägavgift.

Förslag
Förslag: Erik Centerwall.
Kan Erik Centerwall väljas till mötesordförande?
Förslag: Johan Bratthäll.
Kan Johan Bratthäll väljas till mötessekreterare?
Förslag: Lars-Göran Emanuelsson och Sabina
Gunnestad.
Kan Lars-Göran Emanuelsson och Sabina
Gunnestad väljas till justeringsmän tillika
rösträknare?
Kan kallelsen godkännas?
Kan dagordningen godkännas?
Se förvaltningsberättelse.
Godkänner stämman förvaltningsberättelsen?
Se årsredovisning.
Kan stämman fastställa resultat- och
balansräkning, och godkänna förslaget till hur
resultatet ska disponeras?

Se revisionsberättelse.
Kan stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret enligt revisorernas förslag?
Motion om badplatser: En del redan åtgärdat, se
kallelse 2020. Se styrelsens förslag angående
provtagning. Motion om lekplatser: Se styrelsens
svar sid 11 i kallelsen.
Godkänner stämman styrelsens svar och förslag
angående badplatser, samt styrelsens svar på
motionen om lekplatser?
Se utgifts- och inkomststat (budget) 2021 (sid 8)
samt debiteringslängd (sid 9). Där framgår
debiteringen i kr för varje fastighet. Debiteringslängd hålls också tillgänglig på stämman.
Godkänner stämman styrelsen förslag till utgiftsoch inkomststat?
Debiteringen per andel föreslås vara samma som
förra året, 500 kr. Debiteringslängd finns i
kallelsen samt framlagd på stämman. Senaste
förfallodag föreslås till 30 juni 2021.
Godkänner stämman förslaget till
debiteringslängd, uttaxerat belopp och senaste
förfallodag?

Ja

Nej

Dagordning
13. Beslut om arvoden
till styrelseledamöter,
revisorer och
revisorssuppleant

14. Val av ordförande

Val av
styrelseledamöter

Val av revisor(er) och
revisorssuppleant

15. Val av valberedning.

16. Styrelsens förslag på
Evlingedagar.
17. Meddelande om tid
och plats för
protokolljustering.
18. Meddelande av plats
där stämmoprotokollet finns
tillgängligt
19. Föreningsstämman
avslutas

Förslag
Oförändrat arvode föreslås för styrelsen (56 000
exkl. sociala avgifter).
För revisor föreslås skäligt arvode enligt
överenskommelse med revisorn.
Godkänner stämman förslaget till arvoden för
styrelsen?
Valberedningen föreslår Paul Bengtsson, omval 1
år.
Godkänner stämman valberedningens förslag till
ordförande i styrelsen?
Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar
utöver ordföranden:
Ordinarie
Rebecca Englund, omval 2 år
Bertil Friman, omval 2 år
Fredrik Sjöstedt, 1 år kvar av mandattid
Peter Ahlm, omval 2 år
Ulf Antfolk, 1 år kvar av mandattid
Suppleanter
Thomas Trädgårdh, 1 år kvar av mandattid
Peter Johansson, omval 2 år
Godkänner stämman valberedningens förslag till
styrelseledamöter?
Valberedningens förslag till revisorer:
Lena Norman (HQV-revisionsbyrå)
Lars-Göran Emanuelsson (medlemsrevisor)
Sabina Gunnestad (revisorssuppleant)
Godkänner stämman valberedningens förslag till
revisorer?
Förslag:
Lennart Thunell, nyval 1 år
Thomas Karlsson, omval 1 år (sammankallande).
Godkänner stämman detta förslag till
valberedning?
Höstens Evlingedag föreslås till Lördagen den 18
september.
Godkänner stämman detta förslag?
Protokollet justeras direkt efter mötet.
Godkänner stämman detta?
Protokollet läggs upp på föreningens hemsida.
Godkänner stämman detta?

Ja

Nej

