Kallelse till årsstämma i
Sydkosters (väg)samfällighetsförening för Koster Ga:1, lördag 29 augusti 2020, kl. 10 i KSK
Till denna ordinarie årsstämma kallas andelsägare, dvs. samtliga Sydkosters fastighetsägare och även
ägare till verksamheter med årliga avgifter till vägföreningen. Via epost till de vi har epostadress till,
och via hemsidan ”www.sydkostervagar.se” meddelade vi i slutet av juni att datum för årsstämman
preliminärt är lördag 29 augusti 2020.
I dagsläget är det oklart vad som kommer att gälla 29 augusti vad gäller norska covid-19 regler, men
styrelsen har enats om att genomföra årsstämman detta datum oavsett gränsrestriktionerna. I
enlighet med rekommendationer från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) så lättar vi möjligheterna
att rösta via ombud så att ett ombud har rätt att företräda flera andelsägare. Vi skall även undersöka
möjligheterna att via zoom göra årsstämman tillgängligt på distans även om enligt regler för
samfällighetsföreningar det inte är möjligt att delta i omröstningen på distans. Lyckas vi hitta en form
för detta återkommer vi med en zoom-inbjudan till de vi kan nå via epost.
Vid den ordinarie stämman står följande punkter på dagordningen enligt de nya stadgar som
beslutades vid de två senaste stämmorna:
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans funktionärer
• mötesordförande
• mötessekreterare
• protokolljusterare 2 st
• rösträknare
3. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
• fastställande av resultaträkning och balansräkning
• dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
• föreningens ordförande
• övriga ledamöter på två år
• suppleanter på ett år
• två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
• valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämmans avslutning

Debiteringen stämman skall ta ställning till avser 2021 års avgift där styrelsen föreslår en oförändrad
avgift på SEK 1100 per andel. Under punkten 9. Motioner finns ett förslag från Körgårdsvägens
samfällighetsförening att behandla. Denna, liksom samtliga övriga handlingar till stämman, finns på
vår hemsida. ”www.sydkostervagar.se”. Notera att av formella skäl nås debiteringslängden under
fliken ”Protokoll”/”För andelsägare” med lösenordet ”Koster”. Allt detta material finns även
tillgängligt i pappersform på Naturum.
Varmt välkomna till denna stämma på lördag 29 augusti kl 10 i KSK
Styrelsen

