Föreningsstämma 2020

Härmed välkomnas du till årsmötesförhandlingar
måndagen den 1 juni 2020
vid Anisstigen, vändplanen/vallarna, klockan 19.00.
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Kallelse och fullmaktsinfo
Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 1 juni 2020,
kl. 19.00 vid Anisstigen, vändplanen/vallarna.
Eftersom vi kommer att vara utomhus kan det vara praktiskt att utrusta sig med
lämplig klädsel efter rådande väder samt att ta med sig något lämpligt att sitta på.

Vid röstning gäller:
OBS! Särskilt vid samäganderätt (när fastighet ägs av 2 eller flera personer) skall
undertecknad fullmakt lämnas av den ägare som inte kan vara närvarande. Detta för att den
närvarande delägaren skall kunna utöva rösträtt på stämman.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får endast företräda en medlem och
denne skall ha en fullmakt från sin uppdragsgivare.
Endast de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot
föreningen får delta i avgöranden på stämman, d.v.s. äger rösträtt.
Oavsett detta har medlem alltid rätt att närvara och yttra sig, samt föra talan mot
stämmobeslut.
……………………………………………………………………………………
…

Fullmakten avser fastighet Långsätter nr …………………….
och adress:………………………………………………………..
____________________________________________________________________

Fullmakt för ordinarie föreningsstämma 2020
Fullmaktstagare:

Ombud:

Fullmaktsgivare:

Fullmaktsgivare:

Texta tydligt!
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas.
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av ordföranden för stämman.
4. Val av mötessekreterare.
5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse
7. Årsbokslut
8. Detaljerad resultaträkning per gemensamhetsanläggning
9. Styrelsens förslag till resultatdisposition
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
12. Ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen
13. Information från styrelsen, tillbakablick och framtida planer (2020).
14. PAUS Kaffe/Te
15. Styrelsens förslag till budget 2020
16. Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2020
17. Motioner (2 st).
18. Val av 1 styrelseledamot på 1 år
19. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år
20. Val av styrelseordförande
21. Val av styrelsesuppleanter på 1 år
22. Val av revisorssuppleant på 1 år
23. Val av valberedning på 1 år
24. Övriga frågor (inga beslutsfrågor)
25. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt
26. Stämman avslutas.
I övrigt hänvisas till tidigare distribuerade stämmohandlingar!
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Styrelsen vill att ni anmäler er till stämman senast måndagen den 25:e maj 2020 så att vi kan
beställa kaffe/te och fikabröd till rätt antal.

……………………………………………………………………………………
…

Klart att jag/vi kommer. Namn:………………………………………………………………..
Antal……….

Kaffe……. Te……..

Lämnas i brevlådan Mejramvägen 11, alternativt via e-mail till: johan.palmeback@gmail.com
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