
 

Kallelse till 

 
Årsstämma för Näshulta-Österby Samfällighetsförening 

 
Datum: 30/7 2020 Tid: 17:00 

Plats: Kommunalhuset i Näshulta 

 
Vid årets årsstämma är deltagarantalet begränsat till max 50 personer beroende på de restriktioner som 
gäller i samband med den pågående Corona-pandemin. Styrelsen uppmanar medlemmar att istället 
lämna fullmakt. Följande personer har anmält sig att agera ombud, där var och en kan vara detta för 
maximalt 15 fastigheter, för de som väljer att inte delta i årsstämman på plats - fullmakt kan givetvis 
även lämnas till annan deltagare på stämman: 
 
Tommy Scott, Fjärilstigen 29:         Västra delen av Myrstigen 
Markku Kajander, Myrstigen 17:         Östra delen av Myrstigen 
Alexander Rosenqvist, Fjärilstigen 12:  Västra delen av Fjärilstigen 
Stefan Håkansson, Fjärilstigen 21:  Östra delen av Fjärilstigen 
Tomas Pargelius, Guldvingestigen 3:  Guldvingestigen 
Robert Larsson, Semestervägen 1:  Blåvingestigen + Semestervägen 
Kenneth Svensson, Ollonborrstigen 1:  Ollonborrstigen 
Göran Pettersson, Ollonborrstigen 12:   Nyckelpigstigen 
Stig Mårtensson:    Syrsastigen 
 
Fullmakt lämnas signerad till respektive ombud, (signerad fullmakt kan även mailas till styrelsen: 
styrelse.nashultaosterby@gmail.com) 
Vid frågor kring fullmaktsförfarandet – kontakta styrelsen. 
 
Årsstämmohandlingar finns att läsa på samfällighetens hemsida: 
http://www.nashultaosterbysamfallighet.net/protokoll 
 
 
Förslag till dagordning 

 

1. Årsstämmans öppnande. 
 

2. Val av ordförande vid årsstämman samt val av protokollförare. 
 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).  

 
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

   
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

  
6. Godkänna förslag till dagordning 

  
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (se bilaga) 

  
8. Beslut angående 

 
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

 
b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 

 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

mailto:styrelse.nashultaosterby@gmail.com?subject=Till%20styrelsen!
http://www.nashultaosterbysamfallighet.net/protokoll


  
10. Motioner  

 

• ”Nyetablering av en gemensam vedeldad bastu i anslutning till badplatsen.” 
 

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt övriga förtroendevalda 

 
12. Beslut angående styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (se förslag på hemsida) samt 

debiteringslängd 
 

13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter (se förslag på hemsida) 
 
a) Ordförande 1 år 
b) Kassör 2 år  

Sekreterare 1 år (fyllnadsval) 
Ledamot 1 år (fyllnadsval) 
Ledamot 2 år 

c) 2 suppleanter på 1 år 
d) 4 GA-ansvarig på 1 år 
e) Övriga uppdrag på 1 år 

- Släpkärreansvarig 
- Hemsida 
- Båtklubb 

 
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

  
15. Val av valberedning 

  
16. Övriga ärenden 

  
17. Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt 

  
18. Årsstämmans avslutande 

  

Övriga upplysningar: 

• Årsredovisning, revisionsberättelser, motion och styrelsens beredning av motionen, 
förslag till arvoden, förslag till inkomst- och utgiftsstat, debiteringslängd samt val-
beredningens förslag till förtroendevalda finns tillgängliga på samfällighetsföreningens 
hemsida nashultaosterbysamfallighet.net/protokoll. Önskar någon att få dem översända 
kontakta styrelsen så sänder vi ut dem via e-post eller brev, detta beroende på den 
rådande Corona situationen. 

 

• OBS! Är det flera delägare i en fastighet och endast en närvarar på mötet ska fullmakt finnas från 
den/de frånvarande. 

 

• Har Du fullmakt att företräda en annan fastighet så gäller att det ska finnas fullmakt från samtliga 
delägare. 

 

• Om ni lämnar fullmakt till ombud kan ni använda bifogat ”Röstkort” för att vissa hur ombudet ska 
rösta i de olika punkterna på dagordningen. 

 
• Fullmaktsblankett finns på nashultaosterbysamfallighet.net  

 

• Styrelsen erbjuder även digital uppkoppling via Team under förutsättning att de som önskar delta 
sänder en begäran om detta till styrelse.nashultaosterby@gmail.com. En länk kommer att sändas 
ut till de som anmält intresse – dock kan man endast följa mötet och inte delta aktivt. 

http://www.nashultaosterbysamfallighet.net/protokoll
http://www.nashultaosterbysamfallighet.net/fullmaktsfoerfarande
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