Björnrike samfällighetsförening

130227

Dagordning vid årsstämma 2013
Dagordning: (Närvaro och fullmakter registreras vid entrén, blankett för fullmakt bifogas)
1.

2.
3.
4.
5.

Stämmans öppnande och godkännande av dagordning.
Upprättande av röstlängd (närvaroförteckning)
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare och två justerare/rösträknare
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Enligt stadgarna utskick minst 14 dagar före stämman

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verksamhetsberättelse (bil 1) samt Resultat- och Balansräkning för 2012 (bil 2)
Revisorernas berättelse
Fastställande av Resultat- och Balansräkning för 2012
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkännande av budget för 2013 (bil 2)
Fastställande av debiteringslängd (bil 3), (utsänd med kallelsen och tillgänglig vid
mötet) och uttaxeringar för 2013 samt förfallodag för betalning
Styrelsens förslag:
11A: Uttaxering sektion 3 (hela Björnrike) av driftskostnader (2250:- per driftsandel)
11B: Uttaxering sektion 3 (hela Björnrike) av investeringar 2012 (510:- per utf.andel)
11C: Uttaxering sektion 2 (gamla Björnrike) av investeringar 2012 (195:- per utf.andel)
11D: Uttaxering sektion 3 (hela Björnrike) av snöröjning tomtinfarter (12:- per m2)

12.

Beslut om inträdesavgift i föreningen under 2013.
Styrelsens förslag: Summan av de tre senaste årens budgetdebiteringar med utförandeandelstal

13.
14.
15.
16.
17.

Beslut om arvoden för 2013
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Val av revisor och en revisorssuppleant
Val av valberedning
Styrelsens förslag till kompletterande lantmäteriförrättning
Se Sten-Olof Schärdins ansökningshandling (bil 4)

18.

Godkännande av investeringar under 2013 och/eller 2014 enligt lantmäteriförrättning
Breddning och profiljustering av Edvin Kvarnelands väg (om beslutat bidrag från TRV utbetalas)

19.
20.

Behandling av inkomna motioner
Övrig information från styrelsen
Vårens/sommarens färdigställande av 2012 års arbeten
Reviderade stadgar registrerade av Lantmäteriet
Snöröjning av tomtytor
Enkät om antal lägenheter per fastighet (bil 5)

21.
22.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Mötet avslutas

Styrelsen genom
Ordförande:

Ekonomiansvarig:
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