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MOLLÖSUNDS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2016-06-15

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som
har del i samfälligheten Mollösund ga:3. För att underlätta registreringen 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 förnyelsefonden och att 590 189 kr balanseras ny räkning

6

Ansvarsfrihet för styrelsen

7

Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7.1 Stadgeändring: Styrelsen föreslår, att tidsangivelsen ”fyra veckor” i
14 § föreningens stadgar ändras till ”två veckor”.
7.2 Text om påminnelseavgift m.m. på avier om samfällighetsavgift

8

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Förslag: 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

2
14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens anslagstavla
på gamla brandstationen (Gatan, nära kyrkogården), på anslagstavlan i affären
(Tempo) och på föreningens hemsida på www.mollosund.com:
- Årsredovisning (förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning)
- Revisionsberättelse
- Förslag till utgifts- och inkomststat (budget).
Debiteringslängd kommer att finnas på anslagstavlan i affären (Tempo).
Förslag till stadgeändring
Nuvarande bestämmelser
Enligt 13 § tredje stycket föreningens stadgar, daterade 2006-08-05, skall
styrelsen före ordinarie stämma bereda medlemmarna tillfälle att ta del av
- debiteringslängd,
- förvaltningsberättelse och revisonsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt
- utgifts- och inkomststat för det kommande räkenskapsåret.
Dessa handlingar skall finnas tillgängliga för granskning från det tillfälle då
”kallelseåtgärd /har/ vidtagits”.
Av 14 § andra stycket framgår att kallelse skall ske senast fyra veckor före
sammanträdet.
Överväganden
Tidsangivelsen i 14 § bör kunna ändras till två veckor bl.a. av den anledningen
att revisorerna ska få möjlighet att utan tidspress kunna granska handlingarna.
Enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan beslut om
ändring av föreningens stadgar ske vid föreningsstämma. Därvid har varje
röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en
röst (huvudtalsmetoden). För beslut om sådan ändring fordras minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslut skall genom styrelsens försorg genast
anmälas för registrering. Beslutet får inte tillämpas innan registrering har skett.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår styrelsen,
att tidsangivelsen fyra veckor i 14 § föreningens stadgar ändras till två veckor.
Påminnelseavgift m.m.
Styrelsen föreslår att text av följande innebörd skall finnas på avi som
avser samfällighetsavgift:
Om betalning uteblir, och vi därför skickar en påminnelse, tillkommer en kostnad på
60 kr. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen. Räntesatsen är den vid varje tid
gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Betalas inte fakturan
efter påminnelsen, överlämnas ärendet till inkasso, varvid ytterligare avgifter
tillkommer.

16-05-23

Mollösunds samfällighetsförening
717909-3039

Inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret
1 maj 2016 - 30 april 2017
Budget

Utfall

Budget

2015-2016

2015-2016

2016-2017

Uttaxering från medlemmarna, 5 453 andelar à 120 kr
Övriga inkomster

648 000
2 000

648 342
2 377

654 000
2 000

Summa inkomster

650 000

650 719

656 000

100 000
100 000

61 280
0

100 000
100 000

Vinterväghållning
Slamsugning
Skötsel grönområden, inom Ga 3
Parkanläggning, lekplats och övrig upprustning
Skyltmaterial
Tillfällig belysning och dekorationer
Försäkring
Hyra förråd
Medlemsavgift, REV, försäkring ingår
Förvaltningsarvode
Administration porto mm
Möteskostnader
Reseersättning
Styrelse-/ revisionsarvoden
Löner
Arbetsgivaravgifter
Övriga driftskostnader

160 000
10 000
30 000
100 000
10 000
0
2 000
8 000
2 000
51 000
8 000
3 000
4 000
56 000
28 000
11 000
5 000

160 000
0
14 059
108 467
0
500
2 949
7 960
1 485
52 152
10 577
2 000
2 920
55 313
22 656
12 934
0

160 000
10 000
20 000
100 000
30 000
5 000
3 000
8 000
2 000
53 000
10 000
3 000
4 000
56 000
26 000
15 000
5 000

Summa utgifter

688 000

515 252

710 000

Budgeterat resultat

-38 000

135 467

-54 000

Årlig avsättning till underhålls- och förnyelsefond
Ianspråktagande ur underhålls- och förnyelsefond

-45 000
100 000

-45 000
0

-45 000
100 000

Budgeterat resultat efter fondavsättning

17 000

90 467

1 000

INKOMSTER

UTGIFTER
Underhållskostnader
Reparationer / Löpande underhåll
Periodiskt underhåll

Driftskostnader

Uttaxeringen skall ske årsvis med förfallodag 30 september.

