
Kallelse  
till ordinarie föreningsstämma i 

Tynningö Gård TGEF ekonomisk förening 

Datum och tid: Lördagen den 13 april 2019 kl. 13.00 
Plats: Bygdegården Tynningö 

Varje medlem som har betalat full insats har en (1) röst vid stämman. Den som är medlem, 
men inte har möjlighet att själv närvara vid stämman, har rätt att ge skriftlig fullmakt till make, 
sambo, barn eller annan medlem. En medlem får inte som ombud företräda mer än en (1) 
annan medlem vid stämman. Den som är ombud måste kunna visa upp en skriftlig av 
fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknad och daterad fullmakt vid stämman för att kunna 
utöva rösträtt för fullmaktsgivaren. Ett formulär till fullmakt som lämpligen kan användas finns 
i Bilaga A. Vänligen observera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. 

Bilagor till denna kallelse 
A. Fullmaktsformulär
B. Förslag till dagordning

Övriga årsmöteshandlingar finns på TGEFs webbplats www.tgef.se. Där finns på startsidan 
länkar som leder direkt till handlingarna. Medlem som inte samtyckt till att få 
årsmöteshandlingarna med annat än vanlig post kan vända sig till styrelsen och begära att få 
resterande handlingar med post. 

Varmt välkomna! 
Styrelsen 

http://www.tgef.se/
http://www.tgef.se/


Bilaga A till kallelse 

 
 
 
 
 
 
FULLMAKT TILL TYNNINGÖ GÅRD TGEF EKONOMISK FÖRENINGS ÅRSSTÄMMA  
DEN 13 APRIL 2019 
 
 
 
Jag, ________________________________, 

ägare till fastigheten Tynningö ____________________,  

befullmäktigar härmed  

_____________________________________, som 

o är medlem i TGEF i egenskap av ägare till fastigheten Tynningö _____________________ 

o är min make 

o är min sambo 

o är min son/dotter,  

att vid TGEF:s årsstämma den 13 april 2019 föra min talan och utöva min rösträtt. 

 

Plats: 

Datum: 

 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande:  

 
 



FÖRSLAG TILL DAGORDNING  
Tynningö Gård TGEF ekonomisk förenings 

årsstämma den 13 april 2019 
 
 

  1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

  2. Närvaroförteckning 

  3. Inlämning av fullmakter 

  4. Godkännande av kallelsen 

  5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

  6. Föredragning och fastställande av förvaltningsberättelse med resultat- och 

      balansräkning 

  7. Revisionsberättelse 

  8. Disposition av överskott 

  9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret 

11. Styrelsens propositioner 

12. Motioner från medlemmar 

13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår 

14. Styrelsens förslag till budget och avgifter 

15. Antal styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter 

17. Val av revisor och revisorssuppleant (ett år) 

18. Val av valberedning 

19. Övriga frågor (ej beslutspunkt) 

20. Mötets avslutande 
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