Norra Åbyggeby byvägars samfällighetsförening

2017-02-22

Välkommen till årsstämman 2017!
Varje år i mars har vägföreningen årsstämma. Det är årsstämman som sätter ramarna för det
kommande årets arbete. I våra stadgar finns bestämt hur den ska genomföras. Det är viktigt att
du som medlem deltar och tar chansen att vara med och påverka besluten.
Inför årets stämma har vi fått in flera motioner. De berör upprustning av Furängsvägen,
markering av vägren, slitageavgift, cykelställ med mera. Styrelsen kommer med förslag på
omprövning av anläggningsbeslutet. Uppdaterad dagordning samt aktuella motioner och
förslag finns på vår hemsida senast 2 mars. www.norraabyggebyvf.se
Kaffe serveras vid lämpligt tillfälle under kvällen.

Datum:

Torsdag 16 mars

Tid:

Kl 18.00–20.00

Plats:

Tolvforsgården, Södra Åbyggebyvägen

Kallade:

Medlemmar i Norra Åbyggeby byvägars samfällighet

Handlingar finns tillgängliga hos Carina Lif, Norra Åbyggebyvägen 83 samt på
www.norraabyggebyvf.se från och med 2 mars

Dagordning för årsmöte
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
9. Revisionsberättelser för 2016
10. Fastställande av resultat och balansräkning 2016 samt beslut om ekonomiska dispositioner
(Årsberättelse)
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2016

12. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar Du hittar motionerna på
hemsidan. www.norraabyggebyvf.se
13. Arvode för styrelser och revisorer 2017
14. Genomgång av verksamhetsplan med budget för 2017
15. Fastställande av verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2017
16. Val av
a. Tre ordinarie ledamöter för 2 år
b. Ordförande för 1 år
c. Två suppleanter för 2 år
17. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter, samtliga för 1 år
18. Val av valberedning, tre personer inklusive en sammankallande, samtliga för 1 år
19. Övriga frågor
20. Meddelande av datum och plats där protokoll finns tillgängligt
21. Avslutning
Röstkort kan komma att användas. För ombud krävs fullmakt. Är du inte ensam ägare till din
fastighet så kom ihåg att ta med en fullmakt. Den kan till exempel se ut så här:

Välkommen!
Styrelsen

För mer information, uppdaterad
kallelse, samtliga motioner med mera
se hemsida:
www.norraabyggebyvf.se

