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Fullmakt till Storvind ekonomisk förening 

Föreningens/sammanslutningens namn Fullmaktens giltighet 

      
 
Adress:       

  Denna fullmakt ersätter i sin 

helhet annan ev. tidigare 
överlämnad fullmakt.  

Byaområdet ska enligt § 5 i stadgarna för den ekonomiska föreningen, utse representanter som ska föra 
områdets talan och vara röstberättigad vid föreningsstämmor. Varje representant ska redovisas skriftligt nedan. 
Eventuellt återkallande/ersättning av fullmakt ska göras skriftligt. Stadgarna reglerar hur styrelserepresentanter 
utses av de röstberättigade. 

Ordinarie ledamot 

Namn Adress och kontaktuppgifter Personnummer 

            
 
Telefon:       
E-post:       

      

 

 Ja  Nej Ledamoten har godkänt att personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen kan/får lagras av 
Storvind ek. för. och att namn och byaområde kan/får publiceras på föreningens webbplats el. mot-
svarande. När/om ledamöter väljs att ingå i Storvind ekonomiska förenings styrelse godkänner också 
ledamoten att registrering av dennes uppgifter får/kan ske hos Bolagsverket. 

Suppleant 

Namn Adress och kontaktuppgifter  

            
 
Telefon:       
E-post:       

 

 

 Ja  Nej Ledamoten har godkänt att personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen kan/får lagras av 
Storvind ek. för. och att namn och byaområde kan/får publiceras på föreningens webbplats el. mot-
svarande.  

Beslutsforum (protokoll behöver inte bifogas om uppgifterna nedan är ifyllda). 

Hur har beslut fattats (t.ex 
styrelsemöte, årsmöte mm) 

 
Ange mötesdatum 

Ange paragrafnummer/beslutspunkt i 
protokoll/motsv där ledamot utsetts. 

                  

 
Riktigheten i ovan lämnade uppgifter intygas: 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

             

 
Information i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR:  
Uppgifter enligt ovan sparas av föreningen samt utöver protokoll, kallelser och andra besluts-, 
ansökans- och tilldelningsdokument där personuppgifter kan förekomma. Uppgifterna kommer 
inte medvetet av föreningen att föras till annat land utanför EU/EES. Uppgifterna lagras minst 
så länge som krav från myndigheter finns för ekonomiska transaktioner i juridiska 
organisationer/föreningar. Skälet till att personuppgifter lagras är att den ekonomiska 
föreningen ska främja byaområdenas/medlemmarnas ekonomiska intressen i enlighet med 
föreningens stadgar.  
 
Rättelser begärs hos föreningen på adress nedan.  
Ansvarig för personuppgiftsinformation är styrelsen i Storvind ek. för. 

Storvinds anteckningar 
 
___Register uppdaterat. 
 
___Styrelsen informerad. 
 
___Anmält till Bolagsverket 
 
___Arkiverat i grundpärm. 
 
___ ________________ 


