
Kallelse till Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 2021 
 
Tid: 26 April, 18.30. 
Plats: Digitalt via Teams på grund av Corona-pandemin. 
 
Arne Ringheim representerar medlemmarna på samma sätt som förra året. Arne har meddelat att 
han kommer att rösta för styrelsens och valberedningens förslag.  
För att rösta på stämma fyller du i den bifogade fullmakten, scannar eller fotar och skickar till: 
arne.ringheim@gmail.com senast den 24 april.  
Eller med posten (framme senast 23 april) till:  
Arne Ringheim 
Fleminggatan 70 
112 45 Stockholm 
Om du saknar tillgång till skrivare kan du skriva av texten på fullmakten. 
 
För den som vill finns det möjlighet att delta digitalt på stämman, då behöver man inte skicka någon 
fullmakt till Arne. Kontakta Ola Svensson ola.svensson@paventia.se senast den 19 april för att få en 
länk till mötet.  
 
 
 
Förslag till dagordning vid Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 

 
1. Föreningsstämman öppnas  

2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

3. Godkännande av röstlängd  

4. Val av mötesordförande för stämman  

5. Val av sekreterare för stämman  

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet  

7. Godkännande av dagordning  

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020  (Bilaga 1)  

9. Bokslut för 2020   (Bilaga 2)  

10. Revisionsberättelse för 2020  (Bilaga 3)  

11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

13. Förslag från styrelsen om eldningsrekommendationer (Bilaga 4) 

14. Motioner från medlemmarna 

14.1 Höjning av budgeterat belopp för styrelsemiddag från 4000 till 5000. (Bilaga 5) 

15. Ersättning till styrelsen och revisorerna  

16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd  

16.1 Underhålls- och förnyelseplan  (Bilaga 6)  
16.2 Budget för 2021  (Bilaga 7)  
16.3 Debiteringslängd   (Bilaga 8)  



17. Valberedningens förslag    (Bilaga 9)  

17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 
17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen  
17.3 Val av suppleanter i styrelsen  
17.4 Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)  
17.5 Val av valberedning  

18. Övriga frågor  
 

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
 
20. Avslutning  


