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Röstkort för Ordinarie stämma 9 juni 2021 
För att röstkortet ska vara giltigt ska samtliga uppgifter vara ifyllda och enligt instruktion, (endast 
fastighetsägare) samt att röstkortet inkommit senast den 7 juni genom att lägga det i ett förseglat 
kuvert och lägga det i postlådan vid poolhuset eller skickas till Midgårds Samfällighetsförening, Box 
6001, 187 06 Täby. Kuverten kommer att öppnas på stämman av stämman utsedd rösträknare.  
 
OBS!! Kryssa endast ett (1) alternativ för respektive punkt, vid fler kryss är rösten ogiltig!  
 
4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst: Ja______, Nej________ 
5. Godkännande av dagordningen: Ja______, Nej________ 
6. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut: Ja____, Nej____ 
7. Godkännande av revisorernas berättelse: Ja______, Nej________ 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Ja______, Nej________ 
9. Godkännande av plan för underhålls- och förnyelsearbeten, enligt Bilaga 7: Ja______, Nej________ 
10. Godkännande av avsättning för underhålls- och förnyelsearbeten, enligt Bilaga 7: Ja____, Nej____ 
11. Förslag från styrelsen, enligt Bilaga 1: 
 1. Ja______, Nej________ 
 2. Ja______, Nej________ 
 3. Alt 1_________, Alt 2_________, Alt 3_________, Nej till samtliga alternativ________ 
 4. Ja______, Nej________ 
 5. Ja______, Nej________ 
13. Godkännande av föreslaget arvode till styrelsen och revisorer enligt Bilaga 4: Ja______, Nej________ 
14. Godkännande av utgifts- och inkomststat (budget) enligt Bilaga 4: Ja______, Nej________ 
15. Godkännande av debiteringsplan och debiteringslängd, (fullständig debiteringslängd finns publicerad 
på hemsidan samt utskriven hos styrelsen): Ja_____, Nej____ 
16. Godkännande av styrelsens förslag till ledamöter och suppleanter: Ja______, Nej________ 
17. Godkännande av styrelsens förslag till revisor och revisorssuppleant: Ja______, Nej________ 
18: Godkännande av valberedare, nyval ett (1) år med: Ja______, Nej________, Finns inga 
kandidater_________________ 
 
(se baksidan för Styrelsens förslag) 
 
19. Här kan du ställa en fråga:/frågor som sedan tas upp under stämman: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Datum: 2021-____, ____ 
 
Underskrift: ___________________________Namnförtydligande: _______________________________ 
 
Adress: AMV:__________ Fastighetsbeteckning: Midgård: ______ 
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Styrelsens förslag:  
Omval av Ordförande, Joakim Pedersen för en period om två (2) år, Ledamöter Jessica Svenvik och Malin 
Breet Troili för en period om två (2) år.  
 
Omval av suppleanter för en period om ett (1) år, Susanna Elfving Blomster och Weronica Liljeqvist 
 
Omval av revisor Anna Wernholm för en period om två (2 år) revisorssuppleant för en period om ett (1) 
år, Elias Haraldsson 
 
Nyval av ledamöter, suppleanter samt valberedning kan ske under stämman.  
 
Nyval av valberedning för en period om ett (1) år 
 
Ingen har anmält intresse att ställa upp som valberedare.   
 
 

 


