Kallelse till årsstämma i
Sydkosters (väg)samfällighetsförening för Koster Ga:1, lördag 19 maj 2018, kl. 10 i KSK
Till denna ordinarie årsstämma kallas andelsägare, dvs. samtliga Sydkosters fastighetsägare
och även ägare till verksamheter med årliga avgifter till vägföreningen.
Vid den ordinarie stämman som skall hållas i maj varje år, står, enligt stadgarna, följande
punkter på dagordningen:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justerare
4 styrelsens berättelse (inklusive årsredovisning och förvaltningsberättelse)
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2018
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls til1gängligt.

Under punkten "övriga frågor" kommer förslag till stadgeändringar att diskuteras. Frågan
väcktes vid förra stämman. De finns att ladda ner tillsammans med övriga handlingar på vår
hemsida www.sydkostervagar.se.
Enligt våra stadgar skall förvaltningsberättelse, utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd finnas tillgänglig tre veckor före stämman. Debiteringen stämman skall ta
ställning till avser 2019 års avgift där styrelsen föreslår en oförändrad avgift om 1200 kr per
andel.
Ni finner dessa dokument via internet på samfällighetens hemsida under rubriken
"PROTOKOLL". Notera att ändringar i Dataskyddsförordningen har inneburit att vissa av
dokumenten ligger på undersidan "FÖR ANDELSÄGARE" på sidan "PROTOKOLL" Denna sida
når ni med lösenordet "Koster". Allt detta material finns även tillgängligt i pappersform på
Naturum (öppet torsd. – sönd. mellan kl. 11-15)
Dataskyddsförordningen innebär också att vi måste dokumentera tillstånd att lagra
information om epostadresser. Har ni fått epost från oss och önskar att vi tar bort er från
vårt epostregister - meddela detta till info@sydkostervagar.se. Har ni inte fått epost, men
önskar att få kallelser och annan samhällsinformation om Koster via epost - meddela detta
till info@sydkostervagar.se . Det hjälper oss att hålla nere administrationskostnaderna. Vi
delar inte med oss av epostadresserna till utomstående men använder dessa för annan
samhällsinformation med koppling till Koster om ni inte uttryckt att de bara får användas för
vägfrågor.
Varmt välkomna till denna stämma på lördag 19 maj kl 10 i KSK
Styrelsen

