
KALLELSE  
 
Våmhus sockens samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed till extra 
föreningsstämma i Våmhus bygdegård tisdagen den 29 december 2020 mellan  
kl. 15.00 – 19.00. Extra stämman kommer att hållas som öppet hus i Våmhus 
bygdegård. Delägarna får rösta genom att lämna in sin röstsedel under denna tid. 
 
Föreningen har under år 2020 fått ersättning med 5 687 500 kr som intrångsersättning 
för bildandet av ett naturreservat på skiftet vid ”Ljötrajsklittä”. Pengarna behöver inte 
tas upp till beskattning om föreningen köper ersättningsmark inom 3 år.  
Styrelsen föreslår att Stämman ger Styrelsen mandat att köpa ersättningsmark i 
Våmhus till marknadsmässigt pris. 
 
Styrelsen anser att frågan är så viktig att det är värt att ha en extra stämma, i  
modifierad form, trots nuvarande corona - restriktioner. 
 
Röstsedel, dagordning och fullmakt till den extra stämman finns tillgängliga på 
föreningens hemsida www.womussamf.se , eller hos Lars Ambrosiusson  
tfn 070-5470094 
 
Om en fastighet har flera delägare  
Om en fastighet har flera delägare och endast en delägare är med på stämman ska 
denne uppvisa fullmakt från de andra delägarna. 
 
Röstning utan personlig närvaro vid extra stämman 
I syfte att minimera spridning av coronaviruset har en ny tillfällig lag antagits (Lag 
2020:198) som innebär att styrelsen i en samfällighetsförening får besluta att ett 
ombud får företräda mer än en medlem. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har 
styrelsen valt att tillhandahålla fullmaktsblankett och röstsedel för medlemmars 
utövande av rösträtt. I stället för att personligen närvara vid extra stämman kan 
medlem med stöd av fullmakt och röstsedel anmäla sig till stämman och avge sin röst i 
förhand.  
 
Undertecknad fullmakt och röstsedel ska i sådant fall vara styrelsen tillhanda senast 
måndagen den 28 december 2020. Fullmakt och röstsedel kan skickas genom e-post 
till: info@womussamf.se.  I pappersform kan handlingarna skickas till eller lämnas i 
brevlådan hos ombudet Pär Matsson, Lissolbacksvägen 3, 792 96 Våmhus. 
 
Medlem kan också utse eget ombud som kan representera vid stämman 
 
 
 
Resultatet kommer att publiceras på föreningens hemsida senast  
onsdagen den 30 december 2020. 


