Inför extrastämma 24 oktober
Hej!
Inför extrastämman går vi nu ut med lite information om HUR beslutsprocessen kommer gå till på
stämman.
Vilka får rösta?
Varje fastighet har en röst på stämman. Detta innebär att om ni är fler delägare av en fastighet måste
ni vara överens om vilket alternativ ni vill rösta på. Annars får ni lägga ner er röst.
Om ingen eller bara en ägare till fastigheten kan komma på mötet?
Fastighetsägare kan rösta via ombud. Vid ombudsröstning MÅSTE en fullmakt medtas till mötet och
uppvisas för att få ut röstkort. På baksidan av detta infobrev finns en mall för fullmakt att fylla i. Den
finns även att ladda ner från föreningens hemsida ”www.liljevagen.se”. Detta gäller även
maka/make som företräder varandra. Alltså måste maka/make medta ifylld fullmakt från sin
partner för att ha rösträtt på mötet om han/hon ska företräda fastigheten själv. Ett ombud får bara
företräda en annan fastighet utöver sin egen.

Hur kommer vi rösta?
I en samfällighet röstar man generellt med ”acklamation”, dvs. muntligt med ”ja” eller ”nej”.
Ordförande för mötet tolkar svaren.
På extrastämman kommer vi vid punkten ”beslut åtgärd”, rösta genom handuppräckning med
röstkort. När ni kommer till mötet skriver ni in er i röstlängden och tilldelas därefter ett röstkort per
fastighet.
Som ni sett i kallelsen finns tre beslutsförslag. Vi kommer att rösta på samtliga förslag och därefter
ställa de med flest röster mot varandra för slutgiltig röstning.

Kan man begära sluten röstning?
Ja. Innan vi börjar rösta kan enskild fastighetsägare begära sluten röstning. Vi kommer då använda
oss av de röstkort ni får ut för en sluten omröstning.

Vad händer om det blir lika antal röster på olika förslag?
I händelse av lika antal röster mot varandra är det mötesordförande som bestämmer vilket alternativ
som ska beslutas. Brukligt är att det de blir styrelsens förordade förslag som beslutas, då det anses
mest genomförbart.
Jag hoppas vi ses den 24 oktober kl 19.00 i breddenskolans matsal!
Stefan Morin
Ordförande Grimsta samfällighet

