
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Dag torsdag 2020 03 26
Plats Ingarö föreningshus, stora salen
Tid 19.00 Registrering och ”fika” från 18.30

Underlag kan laddas ner från www.ingaro.com torsdag 2020-03-19, finns på
stämman och kan rekvireras från föreningen enligt kontaktuppgifter nedan.

>>>>> Anmäl val av kanal för utskick av kommande faktura på hemsidan! <<<<<

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande att leda stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera stämmoprotokollet.
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
13. a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2020 samt

verksamhetsplan för 2020.
b. Redovisning av debiteringslängd.

14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2020.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2021.
16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.
18. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.
19. Fråga om val av valberedning för ett år.
20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.
21. Övriga ärenden.
22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
23. Mötet avslutas.

Ingarö 2020 03 11
Styrelsen Fullmakt på andra sidan >>>>

Styrelsen kallas till konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman.

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

______________________________________________________________                                                                              ______________________________________________________________

Granens samfällighetsförening
Slingerstigen 4
134 67 INGARÖ
granen@ingaro.com 

Ordförande: Helena Claesson
Slingerstigen 36
070-458 06 15

Kassör: Kjell de Meijere
Slingerstigen 50
0766-571 000

Bankgiro: 5389-7492

Org.nr: 717909-4482

https://ingaro.com/web/val-av-utskick/
mailto:granen@ingaro.com
http://www.ingaro.com/
http://www.ingaro.com/
http://www.ingaro.com/
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Fullmakt / röstkort föreningsstämma
Bytes mot röstsedel vid registrering på stämman.

Dag torsdag 2020 03 26 Kallelse på andra sidan >>>>

Plats Ingarö föreningshus, stora salen

Tid 19.00 Registrering från 18.30 med ”fika”

För rösträtt vid delat ägarskap krävs fullmakt från varje delägare i fastigheten.
Saknas utrymme så använd separat blad.

Fullmakt avser rätten att företräda mig/oss vid Granens samfällighetsförenings stämma.

Fullmaktsgivare
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning E-postadress

Ombud
Namn

Adress

Postnr och postadress

Telefon-nr E-postadress

Fastighetsbeteckning

______________________________________________________________                                                                              ______________________________________________________________

Granens samfällighetsförening
Slingerstigen 4
134 67 INGARÖ
granen@ingaro.com 

Ordförande: Helena Claesson
Slingerstigen 36
070-458 06 15

Kassör: Kjell de Meijere
Slingerstigen 50
0766-571 000

Bankgiro: 5389-7492

Org.nr: 717909-4482

mailto:granen@ingaro.com

