
 
 
Kallelse till Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 2022 
 
Tid: 30 april klockan 13.00 

Plats: Bystugan. 

 

Kom ihåg att fullmakt krävs för att få rösta om inte alla fastighetsägare är närvarande.  

 

Den som inte har möjlighet att komma till Husarö kan delta digitalt via Teams. Om du vill 

delta digital anmäler du din fastighet till fredrik@nordstrand.se senast den 29 april. Ange i 

mejlet vem som kommer att representera och rösta för din fastighet och bifoga fullmakter 

för övriga delägare. Länk till mötet får du av Fredrik när du har anmält dig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förslag till dagordning HÖSF föreningsstämma 2022 

 

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 justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet 

7. Godkännande av dagordning 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (Bilaga 1) 

9. Bokslut för 2021 (Bilaga 2) 

10. Revisionsberättelse för 2021 (Bilaga 3) 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning 2021 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Förslag från styrelsen: 

13.1 Inköp av förvaringslåda till Sandholm (Bilaga 4) 

13.2 Kostnader för uppdatering av andelstal (Bilaga 5) 

14. Motioner från medlemmarna: 

14.1  Motion om utbyggnad av GA2-bryggan med flera åtgärder (Bilaga 6) 

- Styrelsens förslag till beslut (Bilaga 7) 

14.2 Motion angående skötsel av strandängar inom HöFS (Bilaga 8) 

- Styrelsens förslag till beslut (Bilaga 9) 

15. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 



16.1 Underhålls- och förnyelseplan (Bilaga 10) 

16.2 Budget 2022 (Bilaga 11) 

16.3 Debiteringslängd (Bilaga 12) 

17. Valberedningens förslag (Bilaga 13) 

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: 

18.1 Lägesrapport byggprojekt GA4 

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

20. Avslutning 

  

 


