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Fullmaktsblankett 
Om medlemsföretag vid omröstning önskar representeras av annan än VD eller firmatecknare 
krävs att medlemsföretaget lämnar skriftlig fullmakt.  

Skicka fullmakten till Installatörsföretagen senast den 26 april 2023 för förenklad hantering av 
röstlängd. Mottagare: Installatörsföretagen, Lovisa Elmgren, Box 17154, 104 62 Stockholm.  

Utdrag ur föreningens stadgar: 

8 § Röstning vid föreningsstämma  
Varje medlem har en röst. Därutöver har medlem ytterligare en röst per två miljoner kronor i 
omsättning i enlighet med senast lämnad uppgift till Föreningen jämlikt § 27 i föreningens stadgar. 

Ingen medlem får dock rösta med mer än 10 % av det antal röster som av mötet justerad röstlängd 
visar. Med medlem jämställs i detta avseende koncern där medlem ingår. Som föreningsstämmans 
beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges, om ej annat anges i Föreningens stadgar. 
Vid lika röstetal ska den mening som biträds av flertalet röstande anses som beslut. Är även deras antal 
lika har ordförande utslagsröst. 

Frånvarande medlem kan skriftligen utse ombud att företräda medlemmen vid föreningsstämma. Ingen 
får dock utöva rösträtt med mer än 50 röster utöver egna röster, såvida inte rösterna hänför sig till 
medlemmar inom samma koncern.  

Vid omröstning företräds medlem av VD, firmatecknare eller ombud. Ombud för medlem ska, för att ha 
rätt företräda medlemmen vid omröstning, i förväg vid anmälan till stämman eller senaste vid på 
anmodan vid stämman visa sin behörighet genom att förevisa fullmakt i original. 

Stadgarna i sin helhet hittar du på hemsidan: in.se/om-oss/organisation/stadgar/ 

FULLMAKT vid Föreningen Installatörsföretagens föreningsstämma, 2023 
Nedanstående medlem i Föreningen Installatörsföretagen: 

Medlemsföretag 

Organisationsnummer 

 

lämnar fullmakt till 

Namn 

 

att vid Föreningens Installatörsföretagens ordinarie föreningsstämma 2023 föra 
medlemmens talan och rösta för medlemmens räkning 

Ort och datum 

Underskrift VD/firmatecknare för medlemsföretag 

Namnförtydligande 

 

https://www.in.se/om-oss/organisation/stadgar/
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