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K A L L E L S E 
 

Samtliga medlemmar i Skeppsviks Samfällighetsförening kallas till ordinarie 
föreningsstämma: 
 
På grund av den rådande samhällssituationen med restriktioner som förhindrar en stämma där mer än 50 
personer samlas på samma ställe samt att personer över 70 år skall avstå folksamlingar så har styrelsen i 
samråd med revisorerna beslutat att 2020 års stämma hålls i form av en skriftlig stämma där medlemmarna 
deltar i stämman genom att poströsta. 
 
Under vecka 19 har verksamhetsberättelse för tiden maj 2019 till maj 2020, ekonomisk redogörelse för 
2019 med resultaträkning, resultat per funktion och balansräkning, budgetförslag för 2020 samt förslag till 
avgifter för 2020 och revisionsberättelse skickats ut till samtliga. Denna information samt en mer detaljerad 
årsredovisning finns även tillgänglig på vår hemsida. 
 
Ni deltar i 2020 års stämma genom poströstning.  Besvara bifogat underlag som skall vara samfälligheten 
till handa senast den 31 maj 2020  
Underlaget för poströstning finns även att hämta i brevlådan på föreningshuset mellan Tackel-och 
Skonertvägen. 
Svar inkomna efter den 31 maj 2020 kommer inte att behandlas. 
 
Svarsunderlaget returneras till: 
Skeppsviks Samfällighetsförening  
Tackelvägen 2A 
611 76 Nävekvarn 
Eller lämnas i föreningens brevlåda på huset vid gångvägen mellan Tackel- och Skonertvägen, eller sänd 
en skannad version av det ifyllda underlaget till info@skeppsvik.net 
 
DAGORDNING SKRIFTLIG STÄMMA i SKEPPSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2020-06-10 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om behörig utlysning och godkännande av dagordning 

3. Ordförande, Sekreterare samt två personer för justering av protokollet tillika rösträknare.  

4. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret  

5. Ekonomisk redogörelse för 2019 och Årsredovisning för 2019 (publiceras på hemsidan) 

6. Revisionsberättelse 

7.  Ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Beslut om arvode till 2020 års styrelse och revisorer 

9. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och årsavgifter, samt vatten- och sophämtningsavgifter för 2020  

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt val av styrelseordförande.  

(Valberedningens förslag bifogas) 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter. (Valberedningens förslag bifogas) 

12. Val av valberedning (Valberedningens förslag bifogas) 

13. Motioner och propositioner. -Inga motioner eller propositioner 

14. Information om protokollets tillgänglighet för fastighetsägarna/medlemmarna  

15. Mötets avslutande 

Styrelsen 
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