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<<Ägare 1 Postnr>> <<Ägare 1 Postort/Land>>

Välkommen till årsstämma 2022!

Du/ni hälsas välkomna till årsstämma för Sundby Strands Samfällighetsförening

Tidpunkt: Tisdag 22 mars 2022 kl 19.00
Plats: Mötesplatsen Gula Industrihuset 

På stämman kommer bland annat styrelse, revisorer, och valberedning att väljas. 
Därutöver skall stämman ta ställning till budget för 2022 samt inkomna motioner 
och övriga förslag.

Valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning, 
motioner, fullmaktsblankett och övriga handlingar aktuella för Årsstämman 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.sundbysamfallighet.se

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Dagordning årsstämma 2022, Sundby Strands Samfällighetsförening

1.  Mötets öppnande
2.  Val av mötesordförande
3.  Val av mötessekreterare
4.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5.  Fastställande av röstlängd
6.  Godkännande av kallelse
7.  Godkännande av dagordning
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse
9.  Fastställande av balans- och resultaträkning
10.  Revisionsberättelse
11.  Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12.  Val/omval av ordförande 
13.  Val/omval av ledamöter
14.  Val/omval av suppleanter
15.  Val/omval av revisor och revisorssuppleant
16.  Val/omval av valberedning
17.  Motioner och förslag från styrelsen
 a) marinan
 b) vattengrupp
18.  Ersättning till styrelse, revisorer och övriga
19.  Godkännande av debiteringslängd
20.  Antagande av budget för 2022
21.  Övriga frågor
22.  Årsmötet avslutas

Fullmakt finns på baksidan!



Fullmakt
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att föra min talan och utöva min rösträtt som
fastighetsägare vid föreningsstämma i Sundby Strands Samfällighetsförening.

Fullmakten gäller vid följande årsmöte/föreningsstämma: tisdag 22 mars 2022

Fullmakten finns också för utskrift från hemsidan: www.sundbysamfallighet.se / Om samfälligheten / Stämmodokument

Fastighetsägare

Namn:

Adress:

Fastighetsbeteckning:

Ombud

Namn:

Adress:

Fastighetsbeteckning:

Ort Datum

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande

Varje villafastighet har vid omröstning en röst. För att en villafastighet som enligt lagfarten ägs av flera personer ska få 
avlägga en röst krävs att samtliga delägare är närvarande vid stämman. 

Är endast en av två delägare i en fastighet närvarande vid stämman skall den frånvarande delägaren ha lämnat fullmakt 
till den närvarande för att den fastigheten ska få avlägga en röst. Om ingen delägare till en fastighet kan närvara kan full-
makter lämnas till ett ombud. Varje delägare måste då lämna varsin fullmakt till det ombud som ska företräda fastigheten.

Saknas fullmakt får ingen delägare rösta. Samtliga delägare måste vara överens. Är delägarna oense måste de lägga ner 
sin röst. 

Samfällighetslagen 49§ innehåller en ombudsspärr. Denna innebär att ett ombud endast kan företräda ytterligare 
en fastighet, utöver sin egen.




