
Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 

(årsmöte) för Skogsbärens samfällighetsförening.  

Datum: 2020-04-05 

Plats: Långsättersskolans matsal 

Tid: 17:00 

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande för stämman  

4. Val av sekreterare för stämman 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens och revisorernas berättelser 

 Årsredovisning 2019 

 Verksamhetsberättelse 2019 

 Revisionsberättelse 2019 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

 Motion parkering 

10. Ersättning till styrelsen och revisionerna 

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 Budget 2020 

 Debiteringslängd 2020 

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

13. Val av revisorer och suppleanter 

14. Fråga om val av valberedning tillika kvartersombud 

15. Övriga frågor  

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

Underlag till punkterna finns på samfällighetens hemsida: www.skogsbarens.org.  

Om du vill få underlaget utskrivet kontakta ordförande (ordforande@skogsbarens.org), kassör 

(kassor@skogsbarens.org) eller sekreterare (sekreterare@skogsbarens.org). 

 

Kom ihåg att du ofta måste ha fullmakt för att rösta på stämman! 

För att ha rösträtt på stämman behöver du äga fastighet i Skogsbärens SFF. Är ni två eller fler 

delägare och inte samtliga är närvarande på stämman så behöver den som är närvarande fullmakt 

underskriven av övriga. Rösträtt kan även utövas genom ombud men ett ombud kan endast 

företräda en medlem utöver sig själv.  
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Fullmakt 

 

Fullmakt att företräda       

   Fastighetsbeteckning/adress 

vid Skogsbärens SFF:s ordinarie föreningsstämma 2020-04-05. 

 

       

Ombudets namn  Ort och datum 

 

       

Namnteckning av delägare som ger fullmakten 

 

       

Namnförtydligande 

 

Observera även att enskilda boende i bostadsrättsföreningen i samfälligheten inte har rösträtt på 

föreningsstämman eftersom fastigheterna ägs av bostadsrättsförening och inte av de enskilda 

boende. Bostadsrättsföreningen utser en representant som röstar för hela bostadsrättsföreningen. I 

frågor där huvudtalsmetoden används (t ex val) har bostadsrättsföreningen 1 röst och i frågor av 

ekonomisk betydelse där andelsmetoden används har bostadsrättsföreningen 17 röster (dock max 

1/5 av sammanlagda röstetalet av närvarande medlemmar). 


