JORDÖ-ALMÖ
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2020-07-10

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Tid och plats: söndagen den 26 juli 2020, klockan 10.00 utanför Jordö missionshus
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämmans behöriga utlysande
8. Styrelsens förvaltningsberättelse
9. Kassaberättelse samt beslut om disposition av överskott
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag och motioner från medlemmar
- Förslag till underhålls- och förnyelseplan
- Inga motioner har inkommit
13. Ersättning till styrelsen och revisorerna
14. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering
15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning med sammankallande
18. Övriga frågor
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
20. Stämmans avslutande

1

Obs! P.g.a. coronapandemin planerar vi i år att genomföra stämman
utomhus. Var och en tar med sig en stol att sitta på och placerar sig med 2
meters avstånd till nästa person. Vid otjänligt väder måste stämman ställas
in och detta kan meddelas med kort varsel.
Vi erinrar om skyldigheten för medlemmarna att anmäla till styrelsen
förändringar av nyttjandet av fastighet, som kan påverka andelstalet, t.ex.
ändring från fritidshus- till permanentboende! Anmäl också adressändring
och om fastigheten fått ny ägare!
Följande handlingar finns tillgängliga i brevlådor vid
samfällighetsföreningens anslagstavlor:
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Underhålls- och förnyelseplan
Förslag till budget
Debiteringslängd
Valberedningens förslag

Observera att handlingarna endast är utlagda i ett exemplar i varje
brevlåda. Låt dem ligga kvar, så att alla får möjlighet att läsa!
Upptäcker du att lådan är tom, var vänlig kontakta ordföranden via
sms, Marianne Gylling, 0708-22 86 09.
Handlingarna finns också på vår hemsida http://jordo.se. Se under
Vägföreningen i huvudmenyn! Kallelse och debiteringslängd
skickas även ut till er, som lämnat e-postadress till föreningen.
Styrelsen har begränsad möjlighet till kopiering. Vi är därför
tacksamma om du, som har möjlighet, skriver ut dagordning och de
handlingar, som du vill ta med till stämman.
Styrelsen
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