
Poströst till extrastämma för Ropnäs samfällighetsförening, 2021-02-13 
(716417-2293) 

    

Poströsten måste vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 2021-02-11. Antingen via brev, mail 

eller att den läggs i brevlåda som är uppsatt på ladan. 

Om fler än en poströst lämnas gäller den senast inlämnade. 

Lagfaren ägare 

Namn: 

Fastighetsbeteckning: Gryta 3:____ 

Andel i fastighet:  1 / ____ 

 

Dagordningspunkter och förslag till beslut Underlag Din röst 
  JA NEJ 

1 Öppnande av stämman     

Styrelsens ordförande förklarar extrastämman öppnad. (Ingen 

röstning) 

   

2 Godkännande av dagordningen     

Stämman föreslås godkänna dagordningen. (JA/NEJ)    

3 Val av ordförande för stämman     

Stämman föreslås välja Helena Ingvarsdotter till 

mötesordförande för stämman. (JA/NEJ) 

   

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare     

Helena Ingvarsdotter utser Thomas Karlén att föra protokoll för 

stämman. Stämman föreslås godkänna detta. (JA/NEJ) 

   

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare     

Stämman föreslås välja Susanne Karlfeldt samt Mikael Gillhög till 

justeringsmän tillika rösträknare (JA/NEJ) 

   

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst     

Kallelse gick ut under vecka 3, i enligt med stadgarna, dvs. drygt 3 

veckor innan stämman. Utskicket har skett med mejl till de 

fastighetsägare som önskat detta och som brev till övriga. I 

kallelsen fans angivet var stämmohandlingarna finns tillgängliga i 

enlighet med stadgarnas krav. 

 

Stämman föreslås besluta att kallelse behörigen skett (JA/NEJ) 

   

7 Fastställande av röstlängd     

Röstlängden sätts samman av de inkomna poströsterna, de 

anmälda ombuden samt de som deltar fysiskt. Röstlängden 

kontrolleras av justeringsmän. 

 

Stämman föreslås fastställa röstlängd enligt ovan. (JA/NEJ) 

 
 
 

   

Markera med ett kryss i den grå 

rutan om du röstar bifall/JA eller 

avslag/NEJ till beslutsförslag  



8 Föredragning av styrelsens förslag för tecknande av markavtal 
med IP-Only gällande fiber 

Bilaga 1 
Bilaga 2 

  

Styrelsen föreslår att Ropnäs Samfällighets tecknar markavtal 

med IP-Only enligt bilagor.  (JA/NEJ) 

Bilaga 1: Sammanfattning 

Bilaga 2: Markavtal IP Only 

   

9 Stämmans avslutande     

Stämman föreslås besluta att föreningsstämman härmed anses 

vara avslutad. (JA) 

   

 

Underskrift 

Namn:__________________________________________________________________________ 

Ort och Datum:___________________________________________________________________ 

 

Bevittnas av 

Namn: __________________________________________________________________________ 

Ort och Datum:___________________________________________________________________ 

Telefonnr:_______________________________________________________________________ 

 

Adress för poströster; 

a) Ropnäs Samfällighetsförening 

c/o Thomas Karlén 

Dalagatan 12, 1tr. 

113 24 Stockholm 

b) info@ropnas.se 

c) Brevlådan på ladan (till häger om dörren) 


