
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FULLMAKT  
 
 
 
 
 
Härmed ger jag fullmakt till ………………………………………………   
              
 
 
att föra min talan vid årsstämman för Sandöns Samfällighetsförening den 27 
maj 2009. 
 
 
 
………………………………………………… 
Namn och Fastighetsbeteckning 
 
………………………………………………… 
ort och datum 
 
 
 
 

 



                                                                                                                     Bilaga 1 

Sandöns samfällighetsförening         
 
Dagordning för föreningsstämman onsdagen den 27 maj 2009 kl 19:00 i 
Håkansö  Byagård , Norrfjärden. 
 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande för stämman. 
3. Val av sekreterare för stämman. 
4. Val av två justeringsmän av stämmoprotokollet. 
5. Kallelsen av årsstämman. 
6. Dagordningen. 
7. Styrelsens och revisorernas berättelse. 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Flerårsplan för vägarbeten 
10.  Motion från Norrfjärdens IF. Styrelsen är positiv till motionen. 
11.  Framställning från styrelsen,  ändring av stadgar med avseende på tillägg för : 

fondavsättning,  fakturabetalning. medlemsavgift samt kallelse 
12.  Ersättning till styrelse och revisorer. 
13.  Styrelsens förslag till inkomst-och  utgiftsstat. Kostnad per andel                                       

och debiteringslängd. ( Röstlängd ) 
14. Val av styrelse och styrelseordförande. I tur att avgå är Ordföranden Magnus 

Häggblad och ledamöterna Siv Larsson och Dan Henricson. Kassören Ulf 
Bresser och sekreteraren Eric Ericsson har ett år kvar av mandattiden. 
Ordföranden och ledamöterna väljes på två år. 

15.  Val av två revisorer och en revisors suppleant.  
16.  Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2010. En av 

ledamöterna väljes att vara sammankallande. 
17.  Övriga frågor. 
18.  Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt. 
19.  Stämmans avslutande. 

 
 
 
 
 

























REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Undertecknad av Sandöns Samfällighetsförening vald revisor har granskat 
årssammanställningen och räkenskaperna för räkenskapsåret 2008. 
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed 
 
Följande har noterats från styrelser under 2008. 
 
1. Granskning av styrelsens förvaltning från 2008-01-01 till 2008-05-26. 
Enligt styrelseprotokoll 2008-04-28 konstaterar lantmäteriet i en skrivelse att, eftersom 
ordförandeposten är vakant så är styrelsen tillsammans firmatecknare fram till ordinarie 
årsstämma. 
En beställning i enlighet med en offert från Skogsstyrelsen saknar underskrift från samtliga i 
styrelsen. 
Man har inte skickat in kontrolluppgifter för 2007. 
Man har inte betalat in arbetsgivaravgifter för 2007. 
 
2. Granskning av styrelsens förvaltning från 2008-05-26 till 2008-09-15. 
På grund av många vakanser i styrelsen saknas möjlighet till firmateckning, föreningens  
bankkonton är därför inte tillgängliga. 
 
3. Granskning av styrelsens förvaltning från 2008-09-15 till 2008-12-31. 
En tvist gällande en faktura från Skogsstyrelsen pågår sedan senhösten 2008. 
Tvisten har ännu inte kommit till någon lösning, varför något skuldbelopp i nuläget svårligen 
kan redovisas. 
 
Därför anser jag att årssammanställningen har gjorts enligt god redovisningssed och tillstyrker 

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, 
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och 
- att styrelsens ledarmöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. 

 
 
Sandön 2009-05-06 
 
 

 
 
      Bo Viklund 
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