Kallelse till årsstämma för Näshulta-Österby samfällighetsförening
Datum: Lördag 23/4 2022 klockan 11:00
Plats: Kommunalhuset i Näshulta
Förslag till dagordning
1.

Årsstämmans öppnande.

2.

Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5.

Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkänna förslag till dagordning

7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.

9.
10.

Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a) Framställan - Beslut om nya stadgar enligt förslag
b) Framställan - Beslut om nya trivselregler enligt förslag

11.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt övriga förtroendevalda

12.

Beslut angående styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

13.

14.

Val av styrelse och styrelsesuppleanter
a) ordförande 1 år
b) två ledamöter på 2 år
c) två suppleanter på 1 år
Val av revisorer och revisorssuppleanter
a) två revisorer på 1 år
b) en suppleant på 1 år

15.

Val av valberedning

16.

Övriga ärenden

17.

Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt

18.

Årsstämmans avslutande
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OBSERVERA FÖLJANDE GÄLLANDE FULLMAKTER:
•

Medlemmar som av olika skäl inte kan närvara, uppmanas istället att lämna fullmakt. Vid frågor
kring fullmaktsförfarandet se hemsidan: www.nashultaosterbysamfallighet.net/fullmakt eller
kontakta styrelsen.

•

Finns det flera delägare i din fastighet men endast en närvarar på mötet, måste fullmakt finnas
från den/de frånvarande delägarna.

•

Har du fullmakt att företräda en annan fastighet måste det finnas fullmakt från samtliga delägare
i den fastigheten.

•

OBS! Den signerade fullmakten måste visas upp för styrelsen innan mötet börjar.

•

Fullmaktsblankett finns tillgänglig på: www.nashultaosterbysamfallighet.net/fullmakt

Regeringen har förlängt den tillfälliga lag som möjliggör för ombud att representera fler än en fastighet.
Väl mött!
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