
Röstningskort - Näshulta-Österby samfällighetsförening   

OBS! RÖSTKORTET MÅSTE VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST 25 MAJ 2021 FÖR ATT VARA GILTIGT! 

 

Då Näshulta-Österby samfällighetsförening i år inte kan genomföra ordinarie stämma på normalt 
sätt på grund av pandemin, har styrelsen beslutat att den genomförs genom att deltagande 
medlemmar avger sin röster på detta kort. De punkter som ska beslutas om framgår av kallelse 
och anges nedan. Markera er röst med ja/nej på respektive punkt, saknas markering räknas det 
som nedlagd röst. För att rösterna ska vara giltiga måste röstningskortet vara undertecknat samt 
att man närvarar på stämman via länk eller att man lämnat fullmakt. Vid § 12–14 kan annan person 
anges för respektive uppdrag om så önskas, den som får flest röster anses dock vald. 

§ Punkt Beskrivning Ja Nej 
2 Val av ordförande och 

sekreterare för årsstämman 
Kan vi välja sittande ordförande och sittande 
sekreterare för årsstämman? 

  

4 Val av två justeringsmän 
tillika rösträknare 

Kan vi välja Ulla Wetterdal Wessman och Henrik 
Sjöström till justeringsmän tillika rösträknare? 

  

5 Prövning av kallelse Kallelse har skickats ut fyra veckor innan mötet. 
Har stämman blivit behörigen sammankallad? 

  

6 Godkänna förslag till 
dagordning 

Kan den föreslagna dagordningen godkännas?   

8 Beslut om resultat och 
disposition 

a) Kan vi fastställa resultaträkning och 
balansräkning? 

b) Kan vi fastställa dispositioner beträffande 
föreningens resultat enligt fastställd 
balansräkning? 

  

9 Ansvarsfrihet för styrelsen Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?   
10 Fastställande av arvoden Kan det framlagda förslagen till arvoden för 

styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda 
godkännas? 

  

11 Beslut om avgift mm Kan styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 
samt debiteringslängd fastställas? 

  

12 Val av förtroendevalda Ordförande 1 år: Robert Larsson   
Sekreterare 2 år: Johan Deubler    
V. ordförande 2 år: Göran Pettersson   
Suppleant 1 år: Tomas Pargelius   
Suppleant 1 år: Malin Svenberg   
GA 2-ansvarig: Tommy Scott   
GA 3-ansvarig: Göran Pettersson   
GA 4-ansvarig: Kenneth Svensson   
GA 5-ansvarig: Tomas Pargelius   
Webbansvarig: Johan Deubler   
Släpkärreansvarig: Stefan Håkansson   

13 Val av revisorer Revisor (intern) 1 år: Mikael Wetterdal   
Revisor (extern). 1 år: Johanna Ekenman, 
Redovision 

  

Revisorssuppleant 1 år: Judith Schön   
14 Val av valberedning Kan vi välja sittande valberedning?   
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