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Sid 9 (10) 

FULLMAKT 

för 
____________________________________________________________________ 

att vid föreningsstämman den ____ / ____ 20 ____ föra min talan och utöva min
rösträtt. 

______________________________________________ den ____ / ____ 20 _____ 

_________________________________________ 
namnteckning 

Förening  ________________________________________  lägenhet nr  _________ 

Om ombud, fullmakt m m 

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt 
genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i 
högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 

Vem kan vara ombud 

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat 
anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i 
stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem 
som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt 
registreringsbevis. 

Biträde 

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen 
möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska 
frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om 

inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte förete fullmakt. 





Motion till ordinarie stämma 2020

Motion om mangel till årets stämma

Mangeln fungerar som den ska. Mangelduken är dock sliten och behöver bytas ut. Jag vet att vår förvaltare 
tittat på saken och påstår att det inte går att göra något. Jag tvivlar på att det inte går att byta en mangelduk 
men om det är rätt bedömning så behöver vi en ny mangel istället så att inte kvaliteten på tvättstugan sjunker 
ytterligare.

Styrelsens svar:

Styrelsen har haft frågan uppe på ett antal styrelsemöten och har då avslagit den då styrelsen haft fokus på 
andra projekt. Mangeln är gammal och behöver bytas ut. Den estimerade kostnaden att byta ut den kostar ca 
25 000 inkl. moms tillkommer gör arbetstid. 
Styrelsen anser inte att den investeringen är nödvändig i dagsläget, men anser att stämman får avgöra frågan.



Kallelse till föreningsstämma 

Datum: Tisdag 9 juni 2020 
Tidpunkt:  19.00 
Lokal:   Minibojarna samt på länk för de som önskar. 

Dagordning 
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmans val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande

verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Av medlem till stämman hänskjuten motion:

a) En medlem önskar att föreningen byter ut mangelduken i tvättstugan.

17. Stämmans avslutande

Stockholm den  7 maj 2020 
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