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Fullmakt med alternativ röstval till Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförenings 

stämma 2020 -06-17 
  

Fullmakt för antingen: Staffan Bond, personnr 471105 - eller för Ingrid Stunis personnr 610625- att:   

(välj ett alternativ)  

1. Föra min talan och rösta för min(-na) fastighet(-er) på Sollerö Gemensamhetsskogs 

samfällighetsförening ordinarie stämma 2020-06-17 

  

 2. Föra min talan och rösta för min(-na) fastighet(-er) enligt sid 2 och 3 i denna fullmakt på Sollerö 

Gemensamhetsskogs samfällighetsförening ordinarie stämma 2020-06-17 

  

  

  

Ort och datum _______________________   

  

  

____________________________________ ______________________________________ 

Fullmaktsgivarens namn     Personnummer 

  

  

____________________________________________________________________________ 

Fullmakten avser delägarfastigheten- (-na) med fastighetsbeteckning –(-(arna)  

  

  

Ovanstående namnteckningar bevittnas:   

  

____________________________________             

 

 

OBS! När du valt alternativ ovan och fyllt i uppgifter samt undertecknat fullmakten, måste du som valt alternativ 2 

även besvara alla frågor på sidan 2 och 3. Fullmakten kan därefter inlämnas enligt nedanstående alternativ:  

• I pappersformat i brevlåda på Sockenkontoret Sollerön, Märkt ”Sollerö Gemensamhetsskog” • Inscannad via e-post 

till erik.dahlarna@gmail.com • I brevform till ”Sollerö gemensamhetsskog Siljansvägen 17 79290 Sollerön ”  

OBS! att för samtliga alternativ för inlämning av fullmakt ska de vara Sollerö Gemensamhetsskog tillhanda senast 3 

dygn före stämmans genomförande, dvs senast 2020-06-14. 
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Fullmakt med alternativ röstval till Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförenings 

stämma 2020   
 

Nedan de röster som enligt ovan lämnad fullmakts alternativ 2 skall lämnas för min räkning vid Sollerö 

Gemensamhetsskogs ordinarie stämma 2020-06-17  

2. Val av ordförande för stämman. Torsten Kjellgren föreslås.  Min röst: Ja___ Nej___  

3. Val av sekreterare för stämman. Mats Wik föreslås.  Min röst: Ja___ Nej___  

4. Val av två justeringsmän. Två justeringsmän väljs bland de närvarande. Min fullmaktsinnehavare har här mitt 

uppdrag att rösta enligt sin mening.    

5. Fråga om behörig kallelse skett. Min röst: Ja___ Nej___  

6 Godkännande av dagordning.  Förslag till beslut: Dagordningen godkänns.  Min röst: Ja___ Nej___  

7. Justering av röstlängd. Röstlängd justeras vid behov. Min röst: Ja______  Nej_____ 

8. Styrelsens och revisorernas berättelse.  Förslag till beslut: Stämman föreslås besluta att godkänna styrelsens 

redogörelse för resultat- och balansräkning.  Min röst: Ja___ Nej___  

9. Fastställande av resultat och balansräkning. Min röst: Ja______  Nej______ 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.  Revisorerna har föreslagit stämman att besluta att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019   

Min röst: Ja___ Nej___  

11. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

Styrelseproposition: Beslut om försäljning av fastighet vid Mångbro. Förslag till beslut: Styrelsen ges i uppdrag att 

gå vidare i ärendet.   Min röst: Ja___ Nej___      

Motion från Bengt Larsson. Vad är taxeringsvärdet på Sollerö Gemensamhetsskog. 

Styrelsens svar enligt Skatteverket  38 812 000 kr. Motionen får därmed anses besvarad. Min röst:  Ja___  Nej____ 

till styrelsens svar. 

Motion från Per Henry Persson.  Styrelsens svar, se bifogat protokoll. 

Min röst: Ja________   Nej________ till styrelsens svar.  

12.  Ersättning till styrelsen, revisorerna samt valberedning.   

Förslag till beslut: Oförändrad ersättningsnivå. Min röst:  Ja___ Nej___   

13.  Styrelsens förslag till budgetar. Stämman beslutar att godkänna presenterade budgetar.  

Min röst: Ja___ Nej___    
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14. Val av två ordinarie styrelseledamöter intill stämman 2023. 

I tur att avgå är Mäjt Wik och Börje Svensson. 

Valberedningen föreslår omval på Mäjt Wik och Börje Svensson 

Min röst: Ja______  Nej______ 

15. Val av tre styrelsesuppleanter intill stämman 2021 

Valberedningen föreslår omval på Meit Persson, Per Lundqvist och Lars-Erik Björkqvist 

Min röst: Ja________ Nej________ 

16. Val av styrelseordförande intill stämman 2021. 

Valberedningen föreslår omval på Erik Dahl 

Min röst: Ja______  Nej______ 

17. Val av revisorer. 

Valberedningen föreslår som auktoriserad revisor omval på Ingbritt Dahlman PWC  

och Per Sterner. Juristfirman Wik. Revisorssuppleant Sara Marcus Jansson. Min röst: Ja_____ Nej_____ 

18. Val av valberedning intill stämman 2021 

Förslag till beslut: omval på Torsten Kjellgren (sammankallande) och Bosse Andersson.  

Min röst: Ja_____ Nej_____ 

 


