
Kågnäsvägens SFF kallar till föreningsstämma
i Bergsbykyrkan 2020-09-23 kl 18.00

Ärenden
1 Val av ordförande för stämman
2 Val av sekreterare för stämman
3 Val av två justeringsmän, som också ska fungera som rösträknare
4 Godkännande av kallelseförfarande
5 Styrelsens och revisorernas berättelser

a Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning
b Revisionsberättelse

6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a Styrelsen föreslår att 50 000 kr inkl 16 439 kr i slitageavgifter avsätts till underhålls- och förnyelsefonden.

b Styrelsen föreslår att ordningen med slitageersättning avslutas.

8 Ersättning till styrelsen. Styrelsen föreslår 6 000 kr.

9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
10 a Val av tre styrelseledamöter för två år.

b Val av styrelseordförande för ett år. Väljs ur styrelsen.
c Val av två styrelsesuppleanter för ett år.

11 Val av två revisorer och en suppleant för ett år.
12 Val av två ledamöter till valberedning för ett år.
13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
14 Övriga frågor
     Styrelsen föreslår att minsta fakturabelopp vid uttaxering av årliga driftskostnader skall vara 100 kr.

Följande stämmohandlingar finns fr.o.m. 5 juni tillgängliga på www.kagnasvagen.se
- Förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för 2019
- Utgifts- och inkomststat för 2020, Förslag på förstärkning av vägkropp.
- Debiteringslängd per fastighet/byggnad, utvisande det belopp som skall uttaxeras och betalningsdatum

Kompletta handlingar inkl. debiteringslängd med personnamn finns tillgängliga hos Ingemar Högberg Bodgatan 22 
Skellefteå 070-639 07 91.

Välkommen till stämman! /Styrelsen

Fullmakt Fullmakt att företräda mig vid föreningsstämma 2020 med rätt att utöva min rösträtt.
För att ha rösträtt, om det finns flera delägare, så måste antingen alla vara närvarande eller att fullmakt är ordnad.
Medlem kan ha fullmakt för flera fastigheter förutom sin egen. Detta gäller bara under 2020.

O mbud Fullmaktsgivare
Ombudets namn Ort och datum

Adress Underskrift

Postnummer och postadress Namnförtydligande

Telefonnummer Personnummer Fastighetsbeteckning (motsv.) Andel

Fyll i och ta med till stämman. Kopiera vid behov av fler fullmakter.


