
                          KALLELSE TILL ORDINARIE 

FÖRENINGSSTÄMMA  

För att företräda medlem på årsstämman så krävs fullmakt som finns att hämta på hemsidan 

www.vastrakallandsova.se 

Plats:     Otterstads Församlingshem 

Datum:  29 maj 2019 

Tid:        kl. 19.00 
Innan stämman öppnas presenteras nuvarande styrelse. 

 

DAGORDNING ENLIGT STADGARNA 

• Öppnande av mötet 

• Val av ordförande för föreningsstämman 

• Val av sekreterare för föreningsstämman 

• Val av två justeringsmän   

• Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning 

• Fastställande av röstlängd  

• Godkännande av dagordning 

• Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning 

• Revisorernas berättelse 

• Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust skall disponeras 

• Beviljande av ansvarsfrihet för hela styrelsen 

• Budget för 2019 

• Fastställande av anslutningsavgift, 44 100 kr för nya medlemmar 

• Fastställande av medlemsavgift 500 kr/år 

• Fastställande av finansiella kostnader, ränta och amortering 6 000 kr 

• Fastställande av taxa för vatten och avlopp 27,06 kr m3 samt för bredband 110 kr/mån 

• Valberedningen presenterar sig och sitt förslag till arvoden 

• Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer 

• Val av ordförande på 2 år (Thomas Pilhagen) 

• Val av 3 st styrelseledamöter på 2 år  
(Avg: Anders Lahti, Sten Ulleryd och Bo Knutsson) 

(Kvar till 2020: Bo Skatt, Gunnar Hjorth och Albin Olausson)  

• Val av 3 st styrelsesuppleanter på 1 år  
(Avg: Jonny Jansson, Hans-Olof Särnqvist och Andreas Gustavsson) 

• Val av 1 st föreningsrevisorer jämte en suppleant på 1 år  
(Avg: Bengt Johansson samt suppl. Elis Gustavsson) 

Anmälan om utomstående revisor, Jörgen Johansson, utsedd av styrelsen. 

• Val av 1st i valberedning på 3 år  
(Avg: Per Jonsson, Kvar till 2021: Bo Jansson) 

• Kallelsesätt till nästa stämma  

• Inkomna motioner och propositioner -    Stadgeändring p.g.a. ändrad lag 

- Allmänna villkor ändrade, förtydliganden  

• Information / Frågestund /Avslut 

 

På hemsidan www.vastrakallandsova.se finns Balans och resultaträkning, 

verksamhetsberättelse, stadgeändring och förslag till Allmänna Villkor.  
Du som inte har tillgång till internet kan få dokumenten hemskickade. Ring 0708–101733 Gunnar Hjorth  

 

Välkomna 

Kållandsö den 8 april 2019 

Styrelsen 

http://www.vastrakallandsova.se/
http://www.vastrakallandsova.se/

