Kallelse till Vidingsjö IX samfällighetsförenings årliga föreningsstämma
Tid: Torsdagen den 19:e april, kl 18.30

Plats: Vidingsjöskolans matsal

Föredragningslista
§1

Stämmans öppnande

§2

Närvarande enligt lista

§3

Fråga om stämman behörigen sammankallats

§4

Godkännande av denna kallelses ärenden som dagordning

§5

Val av ordförande och sekreterare för stämman

§6

Val av justeringsmän för stämman (2st)

§7

Förvaltningsberättelse och bokslut avseende verksamhetsåret 2017
- Se bilaga ”Förvaltningsberättelse” samt ”Bokslut”

§8

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2017

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna



Besökstillstånd för gästparkeringar: Vid förra årsstämman beslutades att införa besökstillstånd för
gästplatserna i området. Diskussion och utvärdering av detta kommer att hållas på stämman.



Styrelsens framtid: Intresset för att delta i eller bidra till styrelsens arbete är mycket lågt bland
medlemmarna i samfälligheten. Vi kommer att diskutera olika alternativ för samfällighetsföreningens
framtida sammansättning och arbete.



Ny lantmäteriförrättning: Förslag på att genomföra en ny lantmäteriförrättning där garage- och
parkeringssamfälligheterna slås ihop kommer att presenteras för stämman att ta beslut om.

§11

Arvoden till styrelse, revisorer och tillsyningsmän
- Se bilaga ”Förslag till uttaxering och arvoden”

§12

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
- Se bilaga ”Förslag till budget”

§13

Val av ordförande i styrelsen (väljs på 1 år)

§14

Val av ledamöter i styrelsen (väljs på 2 år)

§15

Val av suppleanter i styrelsen (väljs på 1 år)

§16

Val av revisorer (väljs på 1 år)

§17

Val av valberedning (väljs på 1 år)

§18

Övriga frågor

§19

Meddelande av plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt

§20

Föreningsstämmans avslutande

Bilagor
▪
▪
▪
▪
▪

Förvaltningsberättelse
Bokslut
Förslag till uttaxering och arvoden
Förslag till budget
Fullmaktsformulär

Denna kallelse (med samtliga bilagor) finns även tillgänglig på samfällighetens hemsida:
www.vidingsjo9.se/news.php

Glöm inte fullmakten om inte samtliga delägare närvarar vid stämman,
då varje hus har en gemensam röst vid omröstning.

Linköping den 2:a april 2018
/Styrelsen

