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Protokoll Extrastämma Älvsala Nya Tomtägareförening 2021 
Extrastämma Älvsala Nya Tomtägareförening den 3 juli kl 10-12, vid fotbollsplanen.  

 

§ 1 Stämmans öppnande  

 

Älvsala Nya Tomtägareförenings ordförande Torbjörn Andersson hälsade välkommen och förklarade 

mötet öppnat.  

§ 2 Val av ordförande för stämman  

 

Stämman beslutade att  

välja Erling Nordell som ordförande för mötet.  

§ 3 Val av sekreterare för stämman 

 

Stämman beslutade att  

välja Madeleine Lundbäck att föra protokoll under mötet.  

§ 4 Val till två justerare (tillika rösträknare)  

 

Stämman beslutade att  

välja Cecilia Fagerdahlen och Marie Eliasson till justerare. 

§ 5 Fastställande av dagordning  

 

Stämman beslutade att  

fastställa dagordningen. 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 

Stämman beslutade att  

stämman utlysts i behörig ordning. 

§ 7 Upprättande av röstlängd 

 

Röstlängd har upprättats. Sammanlagt har 79 fastigheter röstat. 64 fastigheter har varit närvarade vid 

mötet, 3 fastigheter har röstat genom fullmakter, 12 fastigheter har röstat genom poströstning.  

 

Sammanställning av röster och utfall av poströster, se bilaga 1. 

 

 

§ 8 Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende städavgift, beslut 2. 

 

Rösträkning genomfördes. Inräknat poströster utföll röstfördelningen med 34 röster för styrelsens förslag 

och 37 röster emot styrelsens förslag. 

 

Stämman beslutade att  

avslå styrelsens förslag om stadgeändring avseende städavgift. 
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§ 9 Förslag från styrelsen att begära att Länsstyrelsen utför tillsyn av Värmdö kommun enligt 

Lagen om vattentjänster § 6 och § 51 om nuvarande tidplan inte hålls.  

 

Stämman beslutade att  

godkänna styrelsens förslag om att begära att Länsstyrelsen utför tillsyn av Värmdö kommun 

enligt Lagen om vattentjänster § 6 och § 51 om nuvarande tidplan inte hålls.  

 

§ 10 Val av valberedning 

Stämman beslutade att  

välja Marie Eliasson till valberedning samt att Marie kan utse ytterligare person till valberedning   

§ 11 Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman 

hålls tillgängligt 

 

Stämman beslutade att  

tid och plats för justering av protokoll överlåts åt mötesordförande, sekreterare och justerare. 

§ 12 Stämman avslutas 

Föreningens ordförande Torbjörn Andersson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet (Madeleine Lundbäck) 

 

 

 

Ordförande (Erling Nordell) 

             

 

Justerare (Cecilia Fagerdahlen) 

 

 

Justerare (Marie Eliasson) 
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Bilaga 1. Resultat Älvsala Nya Tomtägareförening, antal poströster 

för beslutspunkterna på extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening 3 juli 2021  

(alla punkter i dagordningen är inte beslutspunkter, därav finns inte alla punkter med nedan) 

 

 

Beslutspunkt   

ÄNT  

JA  NEJ  BLANK 

2. Val av ordförande vid stämman - förslag Erling Nordell  12 0  0 

3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck  12 0  0 

4. Val av två justerare - förslag Cecilia Fagerdahlen  

 och Marie Eliasson.       
12 0 

0 

5. Fastställande av dagordning   12 0  0 

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  12 0 0 

8. Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende städavgift, beslut 2. 7  5 0 

9. Förslag från styrelsen att begära att Länsstyrelsen utför tillsyn av 

Värmdö kommun enligt Lagen om vattentjänster § 6 och § 51 om 

nuvarande tidplan inte hålls. 
10 2 

 

0 

10. Val av valberedning (inget förslag fanns innan stämman genomfördes) 0 0 0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                


