
 
BLANKETT FÖR FÖRTIDSRÖSTNING TILL ÅRSSTÄMMAN 2023   

Fyll i blanketten och lägg det i brevlådan Kalle Posts väg 48 senast den 14 februari 2023. 
Förtidsrösterna kommer att öppnas och räknas på årsstämman den 15 februari.   

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom förtidsröstning på Samfälligheten 
Stoets årsstämma den 15 februari 2023.   

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill 
avstå från att rösta under någon punkt, markera inte något svarsalternativ. Det är inte möjligt att 
lämna kommentarer i formuläret. Om så görs är rösten ogiltig.   

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för förtidsröstning. 
Föreningens stadgar §17 anger att: Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast en 
medlem per fastighet kan avge röst. Om flera medlemmar innehar en fastighet gemensamt har de 
dock tillsammans endast en röst.   

Röstning genom ombud kan ske genom att blanketten för Fullmakt som bifogas handlingarna till 
årsstämman.    

  

Medlemmens namn ___________________________________   

Kalle Posts väg nr      _______  

  

Namnteckning          ____________________________________  

  



Förslag till dagordning (ärenden markerade med asterisk omfattas inte av 
förtidsröstning)  
 

1. Mötets öppnande *  
 

2. Val av ordförande för stämman *  
 

3. Val av sekreterare för stämman *  
 

4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare *  
         
5. Godkännande av kallelsen till föreningsstämman  □ Ja      □ Nej  

 
6. Godkännande av dagordningen och anmälan övriga frågor  □ Ja      □ Nej  

 
7. Styrelsen om det gångna verksamhetsåret:  

a) Verksamhetsberättelse 2022    □ Ja      □ Nej  
b) Bokslut - balans- o. resultaträkning 2022 inkl noter  □ Ja      □ Nej  
 

8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret *  
 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen    □ Ja      □ Nej  
 

10. Motioner från medlemmar (inga motioner inkomna) *  
 

11. Framställningar och förslag från styrelsen (inga gjorda) *  □ Ja      □ Nej  
 

12. Ersättning till styrelse och revisorer   □ Ja      □ Nej  
 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023 jämte 
inkomst- o utgiftsstat för detta år - fastställande av 
debiteringslängd 2023 samt budget 2023   □ Ja      □ Nej  

 
14. Val av styrelse: 

a) Val av ordförande för det kommande året   □ Ja      □ Nej  
b) Val av ledamöter     □ Ja      □ Nej  
c) Val av suppleanter till styrelsen   □ Ja      □ Nej  

 
15. Val av revisorer:  

a) Val av ordinarie    □ Ja      □ Nej  
b) Val av revisorssuppleanter    □ Ja      □ Nej  

  
16. Val av valberedning    □ Ja      □ Nej  

 
17. Övriga frågor (av ej betydande ekonomisk vikt) *  

 
18. Meddelande av form för delgivning av stämmans protokoll *  

 
19. Mötets avslutande *  


