
 
Bilaga A – Fullmakt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULLMAKT TILL TYNNINGÖ GÅRD TGEF EKONOMISK FÖRENINGS ÅRSSTÄMMA  
DEN 25 APRIL 2020 
 
Jag, ________________________________, 

ägare till fastigheten Tynningö ____________________,  

som är medlem i TGEF befullmäktigar härmed Inger Ljung (eller den hon sätter i sitt ställe) 

att vid TGEFs årsstämma den 25 april 2020 föra min talan och utöva min rösträtt enligt den 

ifyllda bilagan. 

 

OBS! Bilagan måste vara ikryssad och undertecknad. Instruktionen 

kan endast vara JA eller NEJ och inte innehålla några andra 

instruktioner för att fullmakten ska vara giltig och kunna användas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fråga på dagordningen Röstar 
JA 

Röstar 
NEJ 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman  
Förslag ordförande: Magnus Lindström 
Förslag sekreterare: Bo Persson 

 
 

 

  
2. Närvaroförteckning  Ej beslutspunkt 
3. Inlämning av fullmakter och poströster Ej beslutspunkt 
4. Godkännande av kallelsen  
Förslag: Godkännes 

  

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare  
Förslag: Inger Ljung och Inger Persson  

  

6. Fastställande av förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning  
Förslag: Godkännes 

  

7. Revisionsberättelse  Ej beslutspunkt 
8. Disposition av överskott respektive underskott  
Förslag: Balansera i ny räkning 

  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Förslag: Bevilja ansvarsfrihet enligt revisorns rekommendation 

  

10. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret  
Förslag: Anta verksamhetsplan 

  

11.1 Styrelsens proposition avtal med Solberga Avsaltningsanläggning  
Förslag: Godkänn styrelsens förslag (första stämmobeslut) 

  

11.2 Styrelsens proposition avgifter för båtklubbar  
Förslag: Godkänn styrelsens förslag  

  

11.3 Styrelsens proposition naturvårdsavtal  
Förslag: Godkänn styrelsens förslag (första stämmobeslut) 

  

12. Motioner från medlemmar (Inga motioner har inkommit)  Ej beslutspunkt 
13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår  
Förslag: Ingen ersättning 

  

14. Styrelsens förslag till budget och avgifter  
Förslag: Godkänn budget och avgifter 

  

15. Antal styrelseledamöter och suppleanter  
Förslag: Sju ordinarie med två suppleanter enligt valberednings förslag 

  

16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall 
styrelsesuppleanter  
Förslag: Godkänn valberedningens förslag 

  

17. Val av revisor och revisorssuppleant  
Förslag: Godkänn valberedningens förslag 

  

18. Val av valberedning  
Förslag: Godkänn valberedningens och styrelsens förslag 

  

19. Övriga frågor (Ingen övrig fråga föreligger)  Ej beslutspunkt 
20. Mötets avslutande Ej beslutspunkt 

 

Plats och datum: 

 

Underskrift: __________________________________ 

Namnförtydligande:  


