
  

Kallelse 
till extra föreningsstämma i 

Tynningö Gård TGEF ekonomisk förening 
 
Datum och tid: Lördagen den 9 juli 2022 kl. 14.00 
Plats: Bygdegården Tynningö  
 
Som meddelades vid årsstämman, kallar styrelsen härmed till en extra stämma för att en 
andra gång behandla två frågor där det för giltigt beslut även krävs beslut vid en extra stämma. 
Den ena frågan handlar om avtal med Tynningö Idrottsförening avseende idrottsplatsen och 
den andra handlar om upplåtelse av servitut för infartsväg till en fastighet. Årsstämman den 9 
april 2022 beslöt att bifalla styrelsens propositioner i dessa två ärenden. Protokollet från 
årsstämman finns tillgängligt på TGEFs hemsida www.tgef.se. 

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 fullmaktshavare 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 och alltså måste 
förnyas varje år. Det fullmaktsformulär som sändes ut med kallelsen till årsstämman den 9 
april 2022 omfattade även extrastämman. En fullmakt som utfärdats på detta formulär kan 
alltså även åberopas av en fullmaktshavare vid extrastämman den 9 juli 2022. Om den 
lämnades in vid årsstämman, behöver den inte lämnas in på nytt. 
 
Bilagor till denna kallelse 
A. Fullmaktsformulär  
B. Förslag till dagordning    
C. Styrelsens propositioner med underlag 
 
Möteshandlingar finns även på TGEFs hemsida www.tgef.se. Där finns på startsidan länkar 
som leder direkt till handlingarna. För det fall det finns några frågor om de två ärenden som 
ska hanteras, går det givetvis som vanligt även bra att kontakta styrelsen innan mötet. 
 
Varmt välkomna! 
Styrelsen 

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

