KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I HVF
Medlemmar i Hästängsudds Vägförening kallas till föreningsmöte, lördag den 8 maj 2021
kl.11:00 – 12:15 utomhus på IDROTTSPLATSEN Idrottsstigen.
Vi uppmanar alla medlemmar att inkomma med fullmakt. Stämman kommer att genomföras i
enlighet med vid tiden för genomförandet gällande regelverk från myndigheterna för att
begränsa smittspridningen av COVID-19. Vi kommer att löpande uppdatera föreningens
hemsida med information om genomförandet. En maxgräns för antalet deltagare kan komma
att införas. Vi sätter alltid våra medlemmars hälsa i första rummet, begränsar vi antalet
deltagare till maximalt en representant per fastighet.
Verksamhetsberättelse och bokslut kommer som vanligt att publiceras på hemsidan
www.hastangsudd.se. Eventuella synpunkter behöver i år att lämnas in i förväg skriftligen
(t.ex. via hemsidan) för att kunna hålla mötet kort. VÄLKOMNA!
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Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän/rösträknare
Fastställande av dagordning
Mötets behöriga utlysande
Upprättande av röstlängd
Verksamhetsberättelse 2020-01-01 - 2020-12-31
Revisionsberättelse 2020-01-01 - 2021-12-31
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av inkomna skrivelser och motioner (Inga skrivelser/motioner har inkommit)
a) Styrelsens förslag till antagande av Lantmäteriets normalstadgar
b) Trevnad Hästängsudd
Presentation/behandling av femårsplan
Styrelsens förslag till väg- och underhållsarbeten
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget samt fondering
Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Fastställande av debiteringslängd
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av revisor och revisorsuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Kungörande av verkställd protokolljustering
Årsmötet avslutas

FULLMAKT FÖR:
………………………………………………………………………………………………………………………
att föra min talan vid HVF:s föreningsmöte den 8 maj 2021
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MEDTAGES TILL FÖRENINGSMÖTET

Fastighetsbeteckning

Antagande av Lantmäteriets normalstadgar
Stämman 2020 beslutade att godkänna antagandet av lantmäteriets normalstadgarenligt det förslag
som publicerats på hemsidan. Stämman gav även styrelsen i uppdrag att kommentera de
förändringar som det innebär, kommentarer som har publicerats på hemsidan före stämman.
Förändring av föreningens stadgar kräver två stämmobeslut.

I frågan om stämman skall anta lantmäteriets normalstadgar enligt styrelsens
förslag ger jag fullmaktsinnehavaren rätt att rösta
1. JA till ett antagande av de nya stadgarna
2. NEJ till ett antagande av de nya stadgarna
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Antagande av Styrelsens förslag i frågan ”Trevnad Hästängsudd”
Boende i området har under en tid hört av sig till styrelsen och önskat trivsel och trevnadshöjande
åtgärder.
Styrelsen har utvärderat ett antal förslag och valt att föreslå för stämman att genomföra det styrelsen
bedömer ge bäst effekt på både kort och lång sikt i förhållande till kostnaderna.
Det förslag som styrelsen önskar stämmans stöd för att genomföra är att montera s.k pollare vid de
fyra huvudinfarterna till området.

I frågan om stämman skall godkänna styrelsens förslag till pollar ger jag
fullmaktsinnehavaren rätt att rösta
1. JA till ett godkännande av styrelsens förslag
2. NEJ till godkännande av styrelsens förslag
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