Kallelse

2018-06-28

till ordinarie föreningsstämma
i Mollösunds samfällighetsförening
Tid och plats: den 14 juli kl 15.00 i
gymnastiksalen på Änggården
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
Styrelsen föreslår,
att 45 000 kr avsätts till underhålls- och förnyels fonden
att 899 821 kr 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 på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen (Gatan, nära kyrkogården), på anslagstavlan i affären (Tempo) och på Brandstationens anslagstavla. Kallelsen finns
även på föreningens hemsida på www.mollosund.com.
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 föreningens informationssida på ”mollosund.com”.
Adress: http://www.mollosund.com/Pages/MollosundsSamfFor.html.
Klicka på PDF-filen ”Handlingar”.
För att öppna den låsta filen – skriv in lösenordet ”Lösen2018”.
Ett nytt lösenord kommer att distribueras tillsammans med fakturan på samfällighetsavgiften som sänds ut till hösten.
Protokoll från stämman 2018 kommer efter justering att återfinnas i PDF-filen Handlingar
på hemsidan.

