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Dagordning vid fortsatt Årsstämma

i Brf Fältöversten. Den 24:e augusti, Aulan Östra Reals Gymnasium, 

klockan 18.30. Registrering från 17.15.



Fullmakt
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På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har dock 
tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmars make, sambo, annan närstående  
eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan 
närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses här föräldrar, syskon och barn. 

Datum:

Fullmakt för:

Att företräda:

Lägenhet nr:

Namnteckning:

Varje lägenhet har en röst obero-
ende av hur stor bostadsrätten är 
eller hur många medlemmar det 
finns registrerade på lägenheten. 
Om man inte själv kan närvara kan 
medlem utöva sin rösträtt genom om-
bud. Endast annan medlem, make, 
registrerad partner, sambo eller 
annan närstående får vara ombud. 
Ombudet får inte företräda mer än 
en medlem dvs inneha en fullmakt 
från någon annan. 

Som närstående till medlemmen en-
ligt föregående stycken anses även 
den som är syskon eller släkting i 
rätt upp- eller nedstigande led till 
medlemmen eller är besvågrad med 
honom eller henne i rätt upp- eller 
nedstigande led eller så att den ene 
är gift med den andres syskon.

Exempel: Om det på en lägenhet 
finns tre registrerade medlemmar 
så har alla tre rätt att medverka 
på stämman men har bara en röst 
tillsammans. Om endast en av tre 
medverkar på stämman så röstar 
den som är närvarande även för de 
andra två med en röst.  Om alla tre 
finns närvarande har de dock rätt att 
inneha var sin fullmakt från någon 
annan och har då tillsammans 4 
röster. 

Kom bara ihåg att om flera från 
samma bostadsrätt är närvarande 
på stämman så måste man vid re-
gistreringen bestämma vem som ska 
antecknas i röstlängden och således 
utöva rösträtten för bostadsrätten. 
Medlem har också rätt att ha med 
sig högst ett biträde på stämman. 
Endast annan medlem, make, regist-
rerad partner, sambo eller annan 
närstående får vara biträde.

Hantering av fullmakter 
vid den fortsatta stämman

För dig som tidigare lämnat fullmakt 
till någon så gäller den även vid den 
fortsatta stämman. Om du denna 
gång själv vill gå på stämman måste 
du återkalla din fullmakt vilket du kan 
göra på två sätt:

1. skriv ett mail till ann@adex.se
     Med rubriken återkallande av 
     fullmakt. Ange ditt namn och 
     vem du har givit fullmakten till. 

2. Eller vid stämman gå till registre-
     ringsdisken vid namn Fullmakter 
     och återkalla den.

För de som lämna ny fullmakt till 
någon skall fullmaktstagaren också 
registrera sig vid registreringsdisken 
för Fullmakter.

Tänk på att vara ute i god tid så 
stämman kan komma igång på  
utsatt tid.

Regler kring rösträtten  

Brf Fältöversten
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Glöm inte att ta med 

de tidigare handlingarna!

Tänk också på att vara ute i god tid, 
så stämman kan komma  

igång 18.30.


