Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Fullmakt för ombud (fastighetsägare)
Fullmakten gäller (kryssa för):
______

Att föra min talan

______

Utöva min rösträtt

Vid ordinarie/extra föreningsstämma som hålls den: __________________________________

**********

Gäller fastigheten (fastighetsbeteckning):

_______________________________________

Namn: ______________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________

**********

Ombud: _____________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________

Underskrifter:

_________________________________

_________________________________

Utfärdare av fullmakt

Ombud

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening
Zetterlunds väg 119, 186 54 Vallentuna

www.zetterlund.org
info@zetterlund.org

Allmänt
För att en medlem (fastighetsägare) ska kunna rösta krävs att samtliga delägare är närvarande. Om
en/flera delägare inte närvarar behöver denne lämna fullmakt till den delägaren som närvarar.
Fullmakten ska tas med till stämman och ska visas upp för presidiet om omröstning begärs.
Föreningslagen 7 kap. § 2;
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, undertecknad fullmakt.
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i
stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om
inte annat anges i stadgarna.
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna
Utdrag ur Stadgar för Zetterlundsvägens Samfällighetsförening:
§ 18

Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51
och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet
antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för
bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
Kommentarer till stadgarna:
Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej
utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL). Medlem eller annan får icke, själv eller
genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt
intresse som strider mot föreningens angelägenhet (48 § SFL).Innehavare av rättighet i
delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller
flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall
medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär
det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga
närvarande röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.
Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs
val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

