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Dagordning för föreningsstämma 2014 

Plats 

Stämman hålls den 1:a april klockan 19:00 i samfällighetslokalen 

Dagordning 

 

§1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande 
§2 Fråga om stämmans behöriga utlysande 
§3 Godkännande av dagordning 
§4 Val av ordförande för stämman 
§5 Val av sekreterare för stämman 
§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 
§7 Fastställande av röstlängd 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 
§9 Revisorernas berättelse 
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
§11 Motioner från medlemmarna (motion #1 och #2) 
§12 Framställan från styrelsen (framställan #3) 
§13 Ersättning till styrelse och revisorer 
§14 Genomgång av balans- och resultaträkning för 2013 
§15 Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 
§16 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår (2014) 
§17 Val av styrelseordförande (fram till stämman 2015) 
§18 Val av övriga styrelseledamöter 
§19 Val av revisorer 
§20 Val av valberedning och sammankallande 
§21 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 
§22 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
§23 Övriga frågor 
§24 Stämmans avslutande 
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På nästa sida återfinns motion #1 och #2 samt framställan #1 
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Motion #1 - ??? 

 

Motion #2 - ??? 

 

 

Framställan #1 – Uttaxering av extra samfällighetsavgift 

Föreningens ekonomi är för närvarande god, men efter det enligt investerings- och underhållsplanen 

planerade byte av armaturer i området kommer likviditeten vara låg och eventuellt till och med 

negativ, d.v.s. vi kommer inte ha några kontanta medel tillgängliga. Styrelsen bedömer att nivån på 

avgiften (800:- per månad) är fortsatt lämplig, och om den höjs för att öka likviditeten är det risk att 

den snart behöver sänkas igen. 

Därför önskar styrelsen att stämman bifaller styrelsens önskan att om behov föreligger uttaxera 

ytterligare 1000 kr per fastighet utöver den ordinarie samfällighetsavgiften under perioden 2014-04-

01 till 2015-12-31 om styrelsen bedömer att så behövs. 
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