Kallelse

2021-06-28

till ordinarie föreningsstämma i Mollösunds Samfällighetsförening.
Stämman genomförs utomhus på skolgården mellan Änggården och
gamla skolan den 17 juli 2021 kl 15.00, alternativt i gamla skolan.
Medlem i föreningen är: ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i
samfälligheten Mollösund ga:3. För att underlätta närvaroregistreringen bör medlem kunna
lämna uppgift om fastighetsbeteckning (motsv.)
Dagordning
1

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

2

Val av ordförande

3

Val av sekreterare

4

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet

5

Styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens förslag,
Belopp att avsätts till underhålls- och förnyelsefonden
Belopp att balanseras ny räkning

6

Ansvarsfrihet för styrelsen

7

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Ingen framställning från styrelsen eller medlemsmotion föreligger

8

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslår,
att hittillsvarande regler skall fortsätta att gälla, vilket innebär att ersättningen till styrelsen får uppgå till 125 procent av det s.k. prisbasbeloppet

9

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd

10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
12 Val av valberedning
13 Övriga frågor
					
14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Kallelsen anslås, förutom på föreningens anslagstavla som numera är placerad på
den NV gaveln av Föreningen Mollösunds röda bod vid hamnkorset, på anslagstavlan
på Brandstationen och på den nya anslagstavlan/röret vid fotbollsplanen. Kallelsen
finns även på föreningens hemsida på ”www.mollosund.com/laenksida.html”.
För att ta del av samfällighetsföreninges handlingar inför stämman, årsredovisning
(förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning), revisionsberättelse, förslag
till utgifts- och inkomststat (budget), debiteringslängd samt föregående stämmas protokoll – gå till ovan nämnda länksida.
Adressen är: http://www.mollosund.com/laenksida.html.
Klicka på PDF-filen Kallelse för att se den.
Klicka på filen ”Handlingar” för att se handlingarna.
Nytt lösenord för att öppna den låsta filen ”Handlingar” gäller inför stämman 2021
fr o m att kallelsen gått ut. Lösen är samma som föregående års lösen plus ett år. Har
du glömt lösenordet, kontakta Lars Nordström, tel 0708-99 48 18.
Protokollet från förra stämman 2020 återfinns på på ovanstående länksida fram till
stämman. Efter stämman anslås protokoll 2021 på föreningens tavla och på hemsidan.

