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Dokument: Kallelse föreningsstämma 2019

Tid, plats och handlingar
Datum: Måndag 2019-09-23
Tid: 18:30 (samling från 18:15)
Plats: Högstadiets matsal i Hemmestaskolan 6-9 (Motionsvägen 4)
Förtäring: Enklare förtäring kommer finnas från 18:15
Handlingar inför mötet: Samtliga handlingar till årsmötet finns på vår hemsida under fliken
"Årsstämma 2019". Saknas tillgång till internet kontakta någon i styrelsen enligt nedan.
Observera att vi ej kommer tillhandahålla utskrifter av handlingarna i möteslokalen.

hemmesta-svf.se/arsstamma-2019

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas revisionsberättelse
Fastställande av resultat och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedningen
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd med förfallodag för
vägavgiften
Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Fråga om val av valberedning och sammankallande
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Övriga frågor
Mötets avslutande

Engagera dig i styrelsen
Vi saknar idag en suppleant till styrelsen, är du intresserad kontakta styrelsen enligt nedan.

Kontaktuppgifter
Styrelsen: styrelsen@hemmesta-svf.se (Använd denna i första hand)
Ordförande Tommy Ahlsved: ordforande@hemmesta-svf.se 070-444 46 56
Sekreterare Markus Aggefors: sekreterare@hemmesta-svf.se 0709-75 19 65
Kassör Michael Axelsson: kassor@hemmesta-svf.se 070-742 63 87

Tack!
För att du tog dig tid att läsa detta och hoppas att vi ses på stämman den 23/9 18:30!
Styrelsen vill även rikta ett stort tack till alla Er som hjälpt oss med underhållet av våra vägar och
grönområden under året. Ni bidrar starkt till att göra vårt fina område både trevligare och finare.
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