
Kallelse till årsstämma den 9 juni 2019 för Fastighetsföreningen Sanda Byalag 
(FSB). 

     Org.nr 819500-2814 

Plats:  Solgården, Sanda 

Tid: Tidigast 15:00 den 9 juni 2019 (efter att stämman i Sanda Byalag Samfällighetsförening 
avslutats).  

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman  
3. Fråga om stämmans behöriga utlysning 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. Upprop* 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser  
8. Fastställande av balans- och resultaträkning.  
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Framställningar från styrelsen 

a. Beslut om stadgeändring enligt bilagt beslutsunderlag (se baksida) 
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget)  
13. Fastställande av debiteringslängd 
14. Val av styrelseledamöter  
15. Val av styrelsesuppleanter 
16. Val av revisorer och suppleanter 
17. Val av valberedning 
18. Övriga frågor 
19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
20. Mötets avslutande 

*Rösträtt och fullmakt  

Stämman är beslutande. Varje fastighet har en röst. För att utöva rösträtten måste ägaren, eller 
samtliga delägare vara närvarande, alternativt ha fullmakt från övriga delägare, d.v.s. vara ombud 
för övriga delägare.  

Medlem som äger fler än en fastighet har också normalt en röst. Vid samägande, där t ex ett par äger 
två fastigheter, kan de företräda var sin fastighet. 

Kan man som fastighetsägare inte delta på stämman kan man också utse ett ombud. Till ombud kan 
make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn utses. Även annan medlem kan utses, men denne kan 
då bara företräda en (1) annan fastighet). 

Fullmaktsblankett biläggs kallelsen och kan också skrivas ut från hemsidan www.sandaby.se 
Undertecknad fullmakt får vara högst ett år gammal och det ska framgå för vilken fastighet den 
gäller. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 

Har du frågor kring detta med fullmakt så kontakta styrelsen på styrelsen@sandaby.se eller på 
telefon till Tina Qvinnström 0760 721924.  Det kan t.ex. finnas undantag och omständigheter som 
inte redovisas ovan. 


