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RÖSTSEDEL – Ekebylandets tomtägareförening Årsmöte med sista 

svarsdag 28 augusti 2020  

Kryssa det alternativ som du finner lämpligt 

3 Fråga om stämman stadgeenligt utlyst  

o Stämman har stadgeenligt utlyst 

o Stämman har inte stadgeenligt utlyst 

 

5 Föredragning av protokoll från föregående stämma 

o Föregående protokoll läggs till handlingarna (finns på hemsidan) 

o Föregående protokoll godkänns inte 

 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

o Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna 

o Verksamhetsberättelsen godkänns inte 

 

7 Revisorernas verksamhetsberättelse 

o Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna 

o Verksamhetsberättelsen godkänns inte 

  

8 Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om användande av uppkommet 

överskott eller täckande av underskott.  

o Bokslutet godkänns  

o Bokslutet godkänns inte 

  

 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.   

o ansvarsfrihet ges   

o ansvarsfrihet ges inte  

 

10 Fråga om kostnadsersättningar 

Nuvarande arvoden till styrelsemedlemmar bibehålls   

o Godkänns  

o Godkänns inte 

 

11 Fastställande av budget och beslut om avgifter enligt §5 av stadgarna 

o Stämman godkänner styrelsens förslag på att lägga ev överskott/underskott till kapitalet. 

o Stämman godkänner inte styrelsens förslag på att lägga ev överskott/underskott till 

kapitalet. 

 

12 Förrättande av val  

A Val av 3 styrelseledamöter samt 1 suppleant 

o Stämman godkänner valberedningens förslag 

o Stämman godkänner inte valberedningens förslag                           

 

B Val av två revisorer för ett år  

o Stämman godkänner valberedningens förslag 

o Stämman godkänner inte valberedningens förslag                           

 

C Val av valberedning för ett år  

Som seden är så är avgående styrelsemedlemmar nästkommande års valberedning. 

Röstsedel kryssas i  och 

skickas med post till :  

Evelina Brus 

Släggvägen 23 

178 91 Munsö 

Poststämpel 28/8 gäller 
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o Kan DU tänka dig att ingå i styrelsen framöver? 

 

15. Förslag väckta av medlemmarna 

1. Flytta upp bommen nere vid stranden, se bifogad motion 

o Stämman godkänner motionen i sin helhet  

o Stämman godkänner inte motionen i sin helhet                           

 

2. Trädgårdsavfall på annan mark är inte ok, se bifogad motion 

o Stämman godkänner motionen i sin helhet  

o Stämman godkänner inte motionen i sin helhet                           

 

 

Underskrift:__________________________________________________  

Namn_______________________________________________________  

Adress:______________________________________________________  

Fastighetsbeteckning:__________________________________________ 

Telefonnummer:_______________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________  

 

 

Övriga noteringar. 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 

   ....................................................................................................................................................... 

 



Sida 3 av 3 
 

   ....................................................................................................................................................... 


