
Samtliga medlemmar för Blommelunds samfällighetsförening kallas till 
ordinarie föreningsstämma  

   samt  
Informationsträff gällande byggnation inom Sandbyhovsområdet från 

kommunen 
 

Måndag 26 mars 17.45 
 

Riks-City aktivitetscentras lokal, Norralundsgatan 7, Norrköping 

 

Mötet inleds med information från kommunen gällande byggnation i Sandbyhov, cirka 60 
min. Efter detta fortsätter vi med ordinarie stämma där vi bland annat kommer diskutera och 
eventuellt besluta framtida gatubelysning. För att kunna beräkna antal deltagare anmäl er via 
mejl styrelsen@blommelund.se eller vår Facebooksida (sök på Blommelunds samfällighet) 
senast 23 mars.  

Glöm inte din eventuella fullmakt ifall det blir omröstning inom något område på stämman.  

Möteshandlingar finns att tillgå på föreningens hemsida från och med 5 mars 
www.blommelund.se, möteshandlingar finns även tillgängliga hos kassör Fredrik Sandberg, 
Rågången 118, eller genom att mejla styrelsen@blommelund.se 
 
  Dagordning stämma 
 

1  Mötets öppnande 
2  Val av ordförande för stämman 
3  Val av sekreterare för stämman 
4 Val av två justeringsmän 
5 Mötets behöriga utlysande 
6 Godkännande av dagordning 
7  Styrelsens och revisorernas berättelser 
8  Ansvarsfrihet för styrelsen 
9  Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

9.1 Styrelsens framställan gällande belysning inom samfälligheten 
10  Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
13  Val av revisor och suppleant 
14  Val av valberedning 
15  Övriga frågor 
16  Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
17  Mötets avslutande 

VARMT VÄLKOMNA!    VÄND! 

 



Engagera	dig	i	styrelsearbetet	i	samfällighetsföreningen! 

 
Vill du vara med och påverka vad som händer i och kring ditt bostadsområde? Vill du delta i 
föreningens styrelsearbete eller vara med och ta fram förslag till vilka som ska sitta i styrelsen 
och därmed representera dig i det arbete som styrelsen utför? 
 
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Mandattiden för ledamot är två år och 
för suppleant ett år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. 
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
 
I år går mandattiden ut för vår ordförande och två ledamöter, dessutom har två ledamöter valt 
att avsluta sitt uppdrag i förtid. En hel styrelse måste alltså väljas på årets stämma inklusive 
revisor samt revisorssuppleant som väljs varje år och en valberedning.  
 
Ifall samfälligheten inte hittar en styrelse kan samfälligheten ansöka om en syssloman från 
länsstyrelsen. Detta ska ses som en ytterst tillfällig lösning. Sysslomannen har som främsta 
uppgift att tillsätta en styrelse. Sysslomannen skulle behöva arvoderas av samfälligheten och 
vi skulle som samfällighet också behöva köpa in tjänster som idag utförs av styrelsen 
(ekonomisk förvaltning etc).  
 
Vi vill självklart att vi lyckas välja en styrelse på årets stämma. Eftersom ingen valberedning 
valdes förra året behöver vi hjälp med att hitta medlemmar i samfälligheten som är 
intresserade.  Styrelsearbetet är en stor möjlighet att påverka vår boendemiljö i en positiv 
riktning och inte minst en chans att lära känna sina grannar bättre. Vi berättar gärna mer vad 
det innebär att sitta i styrelsen! Kontakta Charlotte Tunemar Billgren, 0723334001 eller 
styrelsen@blommelund.se  
 
 



FULLMAKT 
 
 
för............................................................................................................ 
Namn på den som närvarar vid mötet 
 
att vid extrastämman 2018-03-26 med Blommelunds samfällighetsförening föra min talan och 
rösta i frågor. 
 
.......................................................................................... 
Namnteckning av den som företräds 
 
 
.......................................................................................... 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
Ombudets adress: 
 
…………………………………………………………… 
 
Den som företräds adress:  
 
………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 

Kom ihåg att du ofta måste ha fullmakt 
för att få rösta på stämman! 

För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastighet i Blommelunds samfällighet. Är 
ni två eller flera delägare och om inte samtliga är närvarande på stämman, behöver 
den som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går 
du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva en 
fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta!  
 
Rösträtt kan även utövas genom ombud, om du/ni inte har möjlighet att rösta själva. 
Ett ombud kan bara företräda en ytterligare medlem utöver sig själv. Rösträtten 
överlåtes till ombudet med hjälp av ovanstående fullmakt. Samtliga delägare måste 
skriva under den. 
 
Ett ombud kan således ha två fullmakter, en från övriga delägare i sin egen fastighet 
och en åt en annan fastighet, med samliga dess delägarens underskrifter.  


