
Kallelse till ordinarie årsstämma i Husarö Östergårds Samfällighetsförening 
 

Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening hälsar medlemmarna hjärtligt välkomna till årets 
ordinarie stämma! 
Stämman äger rum lördagen den 7 maj 2011, kl.13.00 - 15.00 i Bystugan på Husarö. 
 

Styrelsen är medveten om att stadgarna stipulerar att årsstämma ska hållas under april månad men har p.g.a. 
sen vinter och kollision med påsk och valborg/1:a maj valt att förlägga stämman till 7/5. Vi hoppas att 
medlemmarna har förståelse för detta och ber er i annat fall snarast kontakta styrelsen. 
 
Dagordning: 
 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Förvaltningsberättelse (Bilaga 1), Bokslut 2010 (Bilaga 2), Revisionsberättelse (Bilaga 3). 
5. Ansvarsfrihet för styrelsen 
6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

Redogörelse gällande verksamheten med våra olika GA under 2010 
Brygglånekostnad (Bilaga 4) 
Underhåll av brygganläggningar (Bilaga 5) 
Möjlighet till extra utdebitering till GA3 och GA4 
Ang föreningens försäkring 
Ang motorfordontrafik på Husarö 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Styrelsen föreslår att styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer i samband med ett av 
sommarens styrelsemöten på Husarö bjuds på en restaurangmiddag, att bekostas av föreningen 
(max. 3000 kronor). 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och och inkomststat (Bilaga 6) samt debiteringslängd (Bilaga 7). 
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 
10. Val av revisorer och suppleanter 
11. Fråga om val av valberedning 
12. Övriga frågor 
13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
 
Bilagor: 
1. Förvaltningsberättelse 2010 
2. Bokslut 2010 
3. Revisionsberättelse 2010 
4. Brygglånekostnad 2011 
5. Underhållsplan för brygganläggningar 2011 
6. Inkomst- och utgifts-stat (Budget) 2011 
7. Debiteringslängd (GA-avgifter) 2011 

 
Notera att följande regler kommer att tillämpas i det fall votering begärs för att komma till beslut på 
stämman: 

• Samtliga delägare till en fastighet måste vara representerade på stämman, genom närvaro eller 
ombud med fullmakt, för att få rösta för sin fastighets räkning. 

• Ombud kan genom fullmakt endast representera 1 person. Ett ombud som samtidigt är 
röstberättigad medlem har således 2 röster. 

 
Den som inför stämman önskar orientera sig ytterligare om föreningens verksamhet och styrelsens arbete 
rekommenderas ett besök på föreningens hemsida: http://ostergard.husaro.org  
(Användarnamn: ostergard Lösenord: sandholm)  

 
Välkomna! 
 

Styrelsen 


