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Det är möjligt att ge en annan person rätt att föra sin talan. Det kan göras med en fullmakt. 

Man kan också ge den person som man utser att föra sin talan vissa instruktioner.  

Med tanke på situationen med Covid-19 finns det risk att du inte kan delta på årsmötet och 

styrelsen har bestämt att du som medlem kan använda dig av denna fullmakt och på så sätt 

kommer din röst att räknas. 

Genom att med ett kryss ange ja eller nej så kan du ge instruktioner hur du vill rösta. Det finns 

också en möjlighet att kryssa vet ej. Effekten av ett kryss i rutan vet ej kommer att tolkas som 

att du inte röstar i denna del. Denna fullmakt följer den föredragningslista som skickats ut till 

medlemmarna inför årsmötet. Det kan komma upp punkter på årsmötet som inte finns med i 

föredragningslistan. I den sista raden i tabellen kan du ange om någon ska rösta för din 

räkning om det kommer upp frågeställningar som inte finns på föredragningslistan. Du kan 

antingen kryssa ja eller nej. 

Du skickar din underskrivna, skannade, fullmakt till Eva Ekström som har mejladress 

ljustermans@gmail.com som då kommer att representera dig vid årsmötet. Du kan även 

skicka din undertecknade fullmakt via posten. Adressen till Eva är Fågelsångsvägen 9a, 

191 44 Sollentuna. Eva skulle uppskatta om hon får din fullmakt senast måndag den 9 

november kl. 12. Om Eva skulle bli sjuk eller av annan anledning inte kan delta på mötet 

kommer Ingegerd Annergren att representera dig.  

Om du vill att någon annan person representerar dig på årsmötet så kontakta den personen och 

skriv dennes namn. Det går också bra att lämna in en fullmakt som du själv skrivit. En sådan 

fullmakt kan lämnas in vid årsmötet. 

Fullmakt 

för Eva Ekström att representera mig vid årsmöte i Sollentuna biodlarförening måndagen den 

8 november 2021. Om Eva Ekström inte kan närvara vid årsmötet vill jag att Ingegerd 

Annergren representerar mig. 

  

mailto:ljustermans@gmail.com
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Föredragningslista 

  Ja Nej Vet 

inte 

1. Årsmötet öppnas av 

föreningens 

ordförande 

    

2. Val av mötes-

funktionärer 

a. Mötesordförande: Förslag från 

mötesdeltagare 

   

b. Mötessekreterare Förslag från 

mötesdeltagare 

   

3. Godkännande av 

kallelsen till årsmötet 

    

4. Föredragningslistans 

godkännande 

    

5. Styrelsens 

redogörelse för året 

som gått 

a- Verksamhetsberättelse    

b- Bokslut    

c- Revisionsberättelse    

6. Beslut angående 

ansvarsfrihet 

    

7. Behandling av 

motioner och 

styrelseförslag 

Det finns inga inkomna motioner från 

medlemmar 

Det finns inga styrelseförslag 

   

8. Behandling av 

styrelsens förslag 

ang. verksamhet det 

kommande året 

a- Möten och andra aktiviteter, för 

styrelsens förslag se särskilt utskick 

   

b- Beslut om föreningens andel av 

medlemsavgiften för 2023 (oförändrad på 

120 kr) 

   

I. Fullbetalande medlem    

II. Familjemedlem    

III. Juniormedlem    

IV. Vänmedlem    
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c- Budget för det kommande året    

9. Val av ordförande Valberedningens förslag: 

Monique Widingsjö på ett år 

   

Annat förslag:  

10. Val av 

styrelseledamöter 

Valberedningens förslag: 

Thomas Ullman, omval, på två år 

   

Valberedningens förslag: 

Johan Widingsjö, omval, på två år 

   

Valberedningens förslag: 

Akos Koranyi, nyval, på två år 

   

Annat förslag:  

Om annat förslag, i stället för vem  

11. Val av minst en 

revisor 

Valberedningens förslag: 

Christina Södersten, nyval, på ett år 

   

12. Val av minst en 

ersättare till revisorn 

Valberedningens förslag: 

Jenny Damberg, nyval, på ett år 

   

13. Val av 

valberedningen 

Christina Södersten och Gunilla Beijer    

14. Val av ombud och 

ersättare till 

distriktets årsmöte 

Valberedningens förslag, ombud: 

Monique Widingsjö 

   

Valberedningens förslag, ombud: 

Eva Ekström 

   

Valberedningens förslag, ombud: 

Ingegerd Annergren 

   

Valberedningens förslag, ombud: 

Tomas Wikberg 

   

Valberedningens förslag, ersättare: 

Johan Widingsjö 

   

Valberedningens förslag, ersättare: 

nya styrelsemedlem 

   

15. Övriga frågor     

16. Avslutning     

 

OBS! Eva Ekström/Ingegerd Annergren har fullmakt att för min räkning rösta på 

frågeställningar som kommer upp på årsmötet men som inte finns med på föredragningslistan. 
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Datum 2021-11- 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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