
KALLELSE TILL 
ÅTERUPPTAGEN ÅRSSTÄMMA 

2019

Tid: Tisdagen den 28 maj, kl 18.00
Plats: Ingarö föreningshus, Brunn

Vid omröstningar gäller en röst per fastighet, en röst per bryggplats. Om ni är flera 
registrerade delägare av en fastighet måste ni skriva fullmakt mellan delägarna för att få 
delta i röstning på stämman. 
Därför vill vi påminna om att skriva ut en fullmakt och ta med till den återupptagna 
stämman. Om någon fastighet inte alls kan närvara på den återupptagna stämman kan ni 
ge en granne fullmakt att rösta för er. En granne får företräda högst en (1)  annan 
fastighet. En fullmaktsblankett finns bifogad med dessa stämmohandlingar, bara att 
kopiera om ni behöver flera exemplar.

Stämman startar kl 18.00. Kom i god tid, tänk på att avprickningen vid ingången brukar ta 
lång tid. Ta med handlingarna till årsstämman.

Enligt stämmobeslut 2016 kallas medlemmarna till årsstämma via e-post, om ej medlem 
angett till styrelsen att kallelse ska ske via posten.

Varmt välkomna!

Ingaröstrands Samfällighetsförening
c/o Ulrik Lindgren
Björnsjövägen 10
13464 Ingarö
Bankgiro 620-5470 Organisationsnummer 717901-6931

	 	



Dagordning årsstämma 2019
Tisdagen den 28 maj, 18.00, Ingarö föreningshus, Ingarö

1.Årsstämmans öppnande

2.Val av ordförande för stämman
3.Val av sekreterare för stämman
4.Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare för 
stämman

5.Fråga om stämmans stadgeenliga kallande
6.Fastställande av röstlängd
7.Fastställande av dagordning

——————————

14.Val av styrelseordförande och styrelse

15.Val av revisorer och revisorssuppleant

16.Tecknande av föreningens firma

17.Val av valberedning

18.Övriga frågor
a) Renovering av betongbryggan

19.Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs 
gällande

20.Stämmans avslut

	 	



Fullmakt

Angående: Deltagande i Ingaröstrands samfälldhets återupptagna årsstämma tisdagen 
den 28 maj, kl 18.00, 2019, i Ingarö förenings hus, Brunn

Ombud:_______________________________________________

Ombudets fastighet/adress:_______________________________________________

Bemyndigas att föra min/vår talan, såsom mitt/vårt ombud under stämman.

Tillägg (ev):__________________________________________________

Undantag (ev):__________________________________________________

Fullmaktsgivare:_______________________________________

Ort och datum:________________________________________________

Underskift:____________________________________________

Namnförtydligande:_____________________________________

Fastighetsbetäckning:_____________________

Om fler deltagare finns, måste samtliga bemyndiga en till att föra allas talan. Om 
deltagare från en fastighet med fler andelsägare saknar fullmakt från övriga 
delägare, får denne inte delta i beslut eller omröstningar mm på stämman. Om flera 
deltagare närvarar på stämman får ändå bara en röst avges vid röstning enligt: en 
fastighet - en röst

	 	


