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Kallelse till 

Extra föreningsstämma 2018 
Härmed kallas Ni till extra föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: 

Dag:  24 oktober 2018 

Tid:   Den 24/10 kl.19:00 

Plats:  Viks skola, Skolrestaurangen Viks/Grantomta 

Före mötesförhandlingarnas början bjuder föreningen på kaffe och smörgås, med start kl.18.30. 
Senaste anmälningsdag är den 19 oktober, meddela antal personer samt om ni önskar 
smörgås: 

• Via hemsidan, www.strommadal.se 
• Ove Eriksson, ove@oelivsconsulting.se 
• Helén Ohlson, hohlson@hotmail.se 

Bakgrund:   

Vi är nu i slutfasen av arbetet med finansieringen av föreningens kostnader för förbättringar och 
förändringar av vår anläggning enligt nya detaljplanen och anläggningsbeslut.   

Detta arbete och kostnaderna är beslutade av tidigare stämmor.  

Samtliga banker (3 st.) som vi har haft kontakt med i låne-processen har som princip att låna ut 
på max 10 år till samfällighetsföreningar.  

Vid tidigare medlemsmöten har vi pratat om att låna medel för kostnaderna på 15 – 20 år.  

Vi behöver därför rent formellt denna extra stämma för att förankra dessa förutsättningar hos 
våra medlemmar och kunna slutföra ärendet med banken, skall protokollföras. 

Dagordning för stämma 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordningen 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av presidiefunktionärer: 
- Mötesordförande 
- Mötessekreterare 

5. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet.  

6. Förankrande av 10 års lånetid till finansiering. 

7. Övriga frågor där beslut inte kan fattas. 

8. Protokoll från extra stämman kommer endast att anslås på hemsidan och de som inte har 
tillgång till att nå hemsidan och vill ha ett utskickat får kontakta någon i styrelsen. 

9. Avslutning  
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Fullmaktsblankett 
 

Denna blankett kan användas av den fastighetsägare som ej kan närvara vid denna extra 
föreningsstämma, men ändå vill deltaga i föreningsstämmans beslut. Fullmakten lämnas till den 
som skall företräda fastighetsägaren och skall lämnas till sekreteraren eller ordförande före 
mötets start på föreningsstämman. Ombud får ej företräda mer än en medlem. 

 

 

 

Fullmakt 
 

 

Härmed ger jag/vi (lagfaren ägare till fastigheten Strömma  ..........................................) 

 

 

fullmakt för     .................................................................................. 

att rösta för min/vår räkning vid Strömmadals Vägförenings extra föreningsstämma  

den 24/10 2018. 

 

Fastighetsägarens/ägarnas namnteckning/ar: (underskrift av samtliga fastighetsägare är 
nödvändigt) 

 

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

 

 

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

 

 

Namnförtydligande/n:  .................................................................................................... 

 


