
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021
För att minska risken för smittspridning i samband med pandemin har styrelsen BESLUTAT:

– att genomföra stämma med enbart poströstning, Lag (2020:198), samt
– att medlemmar inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och
– att icke medlemmar inte ska ha rätt att närvara, Lag (2020:300).

Dag och plats onsdag 2021 03 31, Slingerstigen 36, Ingarö – endast med funktionärer

Med poströstning menas att stämman genomförs genom att medlemmarna fyller i ett formulär 
om hur de röstar och lämnar detta till föreningen före stämman.
Efter stämman redovisas stämmoprotokollet på anslagstavlor och föreningens hemsida.

Underlag i form av körschema, röstsedel, årsredovisning, verksamhetsplan, motion med
motionssvar samt valberedningens förslag finns för nedladdning på granen.ingaro.com 

och kan rekvireras från föreningen enligt nedan.

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. Beslut om fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2021 samt debiteringslängd.
14. Beslut om årsavgift samt eventuell extra uttaxering.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2022.
16. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning.
17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.
18. Val av revisorer och suppleant för dessa.
19. Fråga om val av valberedning för ett år.
20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.

a) Framläggande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för beslut.
b) Framläggande av motion och styrelsens motivering och förslag för beslut.
c) Framläggande av den reviderade 'Slingerstigens A-Ö' för stämmans godkännande.

21. Övriga ärenden.
22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
23. Stämman avslutas.
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Styrelsen

Styrelsen kallas till konstituerande styrelsemöte efter att protokollet blivit underskrivet och justerat.

Information finns på granen.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: Jan Bäckelin
Slingerstigen 29
134 67 INGARÖ
070-825 28 24

Kassör: Kjell de Meijere
Slingerstigen 50
134 67 INGARÖ
0766-571 000

Bankgiro: 5389-7492

Org.nr: 717909-4482
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