Kågnäsvägens samfällighetsförening
kallar till extra stämma 2010-09-01
Kl 19.00 i Klemensnäs Folkets Hus

Ärenden
1 Val av ordförande för stämman
2 Val av sekreterare för stämman
3 Val av två justeringsmän
4 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
5 Framställningar från styrelsen
a) Förslag om tillägg till stadgar angående regel för medlem vid försäljning (motsv.) av
fastighet/andel.
”Om medlem överlåter fastighet/andel/byggnad skall han snarast till styrelseledamot meddela den
tillträdande ägarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-postadress. De belopp som föreningen
uttaxerar belastar annars den som äger fastighet/andel/byggnad den 1/1 innevarande år.
Återbetalning av inbetalade belopp kommer ej att ske. Ekonomisk reglering får göras mellan säljare och
köpare enl. traditionell likvidavräkning.”
b) Förslag om tillägg till stadgar angående regel för medlem vid andna förändringar i fastighet
”Om medlem genomför ändringar i ägarandelar, avstyckning, sammanläggning och typändring av
taxeringsenhet eller annan åtgärd i fastigheten skall han snarast meddela detta till styrelseledamot.”
c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma
Debiteringslängd per fastighet/byggnad, finns tillgänglig på http://kagnasvagen.skelleftea.org
och komplett med namn, hos ordföranden; Erik Nordlund, Vintergatan 30, Skelleftehamn. 0910-348 51.
Betalning skall göras senast inom 14 dagar från fakturadatum.
7

Val av två ledamöter till valberedning

8 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på http://kagnasvagen.skelleftea.org och hos
ordföranden Erik Nordlund, Vintergatan 30, Skelleftehamn. 0910-348 51.
9 Övriga frågor
a) Förslag om att minsta fakturabelopp vid uttaxering av årliga driftskostnader skall vara 100:b) Information om medgivande av kallelse via e-post (se talong på nästa sida)
c) Information om medgivande av, för fastighet med flera ägare, att godkänna att endast en fakturamottagare
aviseras för hela vägavgiften (se talong på nästa sida)
d) Information om faktureringsrutiner och förmånsrätt för föreningens fordringar hos medlem
e) Information om styrelsens kriterier för bedömning av permanentboendeförhållanden
f) Information om föreningens hemsida http://kagnasvagen.skelleftea.org

Välkommen till stämman! /Styrelsen
________________________________________________________________________________
Exempel på några helårskostnader för fastigheter med olika lång väg, permanent- resp. fritidsboende.
(OBS budgetsiffror)
Fritidshus Kågnäsudden: 6480 / 918473 x 164 400= 1160:- per år
Permanentbostad Penningskrinet: 12240 / 918473 x 164 400= 2 190:- per år
Fritidshus Strandvägen 3240 / 918473 x 164 400= 580.- per år
Permanentbostad Strandvägen = 1160:- per år
Fritidshus i området närmast S Skatan: 2160 / 918473 x 164 400= 386:- per år

FAKTURAMEDGIVANDE
Undertecknade medger styrelsen att vid fakturering av kommande vägdriftskostnader endast avisera
en fakturamottagare för fastighetens/byggnadens hela belopp.

För fastighetsbet./byggnad

________ ___________________________

Namnteckning/förtydligande ____________________________ Överenskommen fakturamottagare
Namnteckning/förtydligande______________________________
Namnteckning/förtydligande______________________________
Namnteckning/förtydligande______________________________
Fyll i, riv av, ta med till stämman. Eller skicka per post: E Nordlund, Vinterg 30, 93232 Skelleftehamn
_____________________________________________________
E-POSTMEDGIVANDE
Undertecknad medger styrelsen att vid kallelser till kommande föreningsstämmor endast använda
min/våra e-postadresser för detta.
För fastighetsbet./byggnad

________ ___________________________

Namnteckning __________________________ E-postadress_______________________________
Namnteckning __________________________ E-postadress_______________________________
Namnteckning __________________________ E-postadress_______________________________
Namnteckning __________________________ E-postadress_______________________________
Fyll i, riv av, ta med till stämman. Eller skicka per post: E Nordlund, Vinterg 30, 93232 Skelleftehamn
_____________________________________________________
FULLMAKT
Ombud

Ärende: Extra föreningsstämma
Ombudets namn
Adress
Postnummer och postadress
Telefonnummer

Personnummer

Fullmakten gäller att företräda mig vid extra föreningsstämma och ombudet har då rätt att
utöva min rösträtt.
Fullmaktsgivare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Fastighetsbeteckning (motsv)

Fyll i, riv av, ta med till stämman. (Kopiera själv, vid behov av flera)

Andel

KOSTNADER (kr inkl moms)
Föreningsstämmor
Arvode styrelsen
Fakturahantering (inkl uppläggn.)
Bankkostnader (inkl uppläggn.)
Medlemskap i Riksföreningen Enskilda Vägar, inkl försäkring
Underhålls- och förnyelsefond
Vägunderhåll (25 kr/meter)
SUMMA

Budget 6 månader 2010-11
6,400 kr
2,500 kr
10,000 kr
1,000 kr
600 kr
5,000 kr
91,500 kr
117,000 kr

INTÄKTER (kr inkl moms)
Bidrag 35% beräknat på 133 000 + 15% moms
Uttaxeras från medlemmarna
SUMMA

Budget 6 månader 2010-11
26,500 kr
90,500 kr
117,000 kr

