FULLMAKT
För att företräda A) annan delägare i egen fastighet eller B) företräda annans fastighet.
OBS! det krävs en fullständigt ifylld fullmakt för vart och ett av företrädandena A och/eller B.

Härmed befullmäktigas nedanstående angivet ombud att föra min/vår talan och utöva
min/vår rösträtt som fastighetsägare vid föreningsstämma i Ekekullens
samfällighetsförening den:
_____________________________________________________________________________________________________
Datum för föreningsstämman som fullmakten gäller för.

Fastighetsägare
(OBS! Om flera delägare finns till fastigheten som ombudet företräder SKALL SAMTLIGA delägares namn
skrivas läsbart i namnfälten 2-3 nedan. Dessutom skall också alla dessa angivna ägare/delägare också skriva
egenhändiga motsvarande namnunderskrifter längst ned på fullmakten).

Fastighetsbeteckning:
OBS! ägarnas fastighet

Adress:
Namn:

Ägare/ev. delägare.

Namn-2:

Vid ev. flera delägare.

Namn-3:
Vid ev. flera delägare.

Ombud
Fastighetsbeteckning:
OBS! Ombudets fastighet

Adress:
Namn:

__________________________________
Ort

__________________________________
Datum

_____________________________________________________________________________________________________
Underskrift(er)
_____________________________________________________________________________________________________
Underskrift(er)

Instruktioner och noteringar av betydelse för röstning genom ombud.
Ekekullens samfällighetsförening förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter enligt Föreningsförvaltnings principen.
Rösträtt kan via fullmakter enligt A och/eller B ovan utövas genom ombud.
Ombud får:
A) företräda SIN EGEN PERSONLIGT ÄGDA medlemsfastighet och dess ev. ytterligare
delägare.
och/eller
B) företräda max 1 styck ANNAN EJ PERSONLIGT ÄGD medlemsfastighet och dess ev.
ytterligare delägare.
OBS!
 Det krävs 1 styck fullständigt ifylld fullmakt för vardera alternativen A och/eller B, d.v.s:
 Skall man vara ombud enligt bara ett av alternativen A eller B, så krävs det 1 styck
fullständigt ifylld fullmakt.
 Skall man vara ombud enligt båda alternativen A och B så krävs det 2 stycken
fullständigt ifyllda fullmakter.
 Om man personligt äger flera medlemsfastigheter i samfällighetsföreningen får man ändå
inte mer än 1 styck rösträtt för sina personligt ägda fastigheter.
 Medlem som inte har betalat samfällighetsavgiften får inte rösta vid stämma, varken
personligen eller genom ombud. (48 § st 2 SamfL).
 Den som har ett väsentligt intresse i en fråga som står i strid med föreningens får inte delta
i behandlingen av frågan eller rösta om den, varken personligen eller genom ombud och
får inte heller företräda annan medlem i denna fråga. (48 § 3 st SamfL).

