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     2012-03-28 
 

Kallelse till ordinarie årsstämma 2012 i  

Husarö Östergårds Samfällighetsförening 
 

Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening hälsar medlemmarna välkomna till 

ordinarie stämma 2012. 

 

Datum och tid:  Lördag 2012-04-21, kl 13.00 – 15.00 

Plats:  Bystugan, Husarö 

 

Dagordning 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

3. Val av 2 justeringsmän för stämman 

4. Styrelsens och revisorns berättelse 

Förvaltningsberättelse (bilaga 1), Bokslut 2011 (bilaga 2), Revisionsberättelse (bilaga 3) 

5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Framställningar från styrelsen 

- Ny hemsida 

- Förslag till Informationsmaterial medlemmar (bilaga 4) 

- Förslag till stadgeändringar (bilaga 5a och 5b) 

- Förslag till upprustning Ärlevarpsbryggan. GA:3 (Bilaga 6) 

- Förslag till fördelning av kostnader för underhåll av Y-bommar (Bilaga 7) 

- Förslag om kostnadsbild vid anlitande av företag för ekonomisk förvaltning (Bilaga 8) 

7. Motioner från medlemmar  

8. Ersättning/Kostnadsram till styrelse och revisorer (bilaga 9) 

9. – Styrelsens förslag till budget (utgifts- och inkomststas) (bilaga 10) samt 

debiteringslängd (bilaga 11)  

- Möjlighet till extra utdebitering GA:3 och 4 (bilaga 12) 

- Brygglånekostnad 2012 (bilaga 13) 

- Underhållsplan för brygganläggningar (bilaga 14) 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

11. Val av revisor och suppleant 

12. Val av valberedning 

13. Övriga frågor 

- Information om fastställande av andelstal (Bilaga 15) 

- Information om regler för trädfällning 

- Information om defibrillatorer på Husarö 

14. Meddelande om plats där stämmoprotokollet är tillgängligt 

Bilagor 

1. Förvaltningsberättelse 

2. Bokslut 2011 

3. Revisionsberättelse 2011 

4. Informationsmaterial medlemmar 

5. a) Förslag till stadgeändringar (missiv) b) Förslag till stadgeändringar  

6. Förslag till upprustning Ärlevarpsbryggan 

7. Förslag till fördelning av kostnader för underhåll av Y-bommar 

8. Kostnadsbild vid anlitande av företag för ekonomisk förvaltning 
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9. Ersättning/Kostnadsram till styrelse och revisorer 

10. Budget (inkomst och utgiftsstat) 2012 

11. Debiteringslängd (GA-avgifter) 2012 

12. Möjlighet till extra utdebitering GA:3 och 4 

13. Brygglånekostnad 2012 

14. Underhållsplan för brygganläggningar 

15. Information om fastställande av andelstal 

 

 

Notera att följande regler kommer att tillämpas om 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 kan således ha 2 röster. 

 

Den som vill orientera sig ytterligare inför stämman om föreningens verksamhet och styrelsens 

arbete rekommenderas ett besök på föreningens hemsida http://ostergard.husaro.org 

(Användarnamn: ostergard, lösenord: sandholm) 

 

 

Välkomna! 

 

Styrelsen 

 

http://ostergard.husaro.org/

