Svinninge Vägförening SvVF 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
2014 Svinninge Vägförening (SvVF)
Svinninge Vägförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie
årsstämma i Svinninge Vägförening (SvVF).
Datum:

Måndagen den 7 April 2014

Tid:

Kl 18.30 Samling med avprickning i röstlängd
Kl 19.00 Årsmöte SvVF

Plats:

Skåvsjöholm, Skåvsjöholmsvägen 80.

Ärende: Enligt bifogade förslag till dagordning
Denna kallelse har skickats ut till samtliga röstberättigade
fastighetsägare i SvVF. Fullständig kallelse med bilagor finns på
hemsidan, www.svinninge.com 2014 03 28.
Protokoll från årsstämman kommer inte att skickas ut, men
kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och anslås på SvVF´s
informationstavla vid korsningen Skepparvägen/
Styrbordsvägen/Lotsvägen den dag som fastställs på stämman.
Protokoll kan erhållas efter begäran hos styrelsen.
Under/efter stämman bjuder SvVF på kaffe.
Välkomna!
Styrelsen Svinninge Vägförening
Svinninge den 14 mars 2014

1

Svinninge Vägförening SvVF 2014

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma 2014-04-07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av två justeringsmän och rösträknare
Fastställande av röstlängd
Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
(bilaga 2)
8. Revisionsberättelse och ekonomisk rapport för 2013 (bilaga 3)
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2013
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Inkomna ärenden och motioner (bilaga 4) med styrelsens förslag till
motionerna
12. Beslut om stadgar för samfällighet.(bilaga 10)
13. Styrelsens förslag till åtgärder för SvVF enligt åtgärdsplan samt
debiteringslängd och budget.
13.1 Beslut om styrelsens förslag till åtgärdsplan (bilaga 5)
13.2 Beslut om föreslagen debiteringslängd och budget. (bilaga 6)
14. Styrelsens förslag till åtgärder för Svinninge Vägförening - Hamnen enligt
åtgärdsplan, samt debiteringslängd och budget (bilaga 7 och 8)
14.1 Beslut om styrelsens förslag till åtgärdsplan
14.2 Beslut om föreslagen debiteringslängd och budget.
15. Val av styrelse (bilaga 9)
15.1 Val av styrelseordförande
15.2 Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.3 Val av revisorer och revisorssuppleanter enl förslag
15.4 Val av ledamot i valnämnden.
15.5 Beslut om arvoden till 2014 års styrelse och revisorer (bilaga 6)
16. Övriga ärenden
17. Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollet
tillgänglighet för medlemmarna.
18. Stämmans avslutande

Röstning på stämman.
Vid röstning används de regler som stadgarna föreskriver.
Medlemsfastighet i SvVF är röstberättigad med en (1) röst. Medlems rösträtt
kan utövas genom ombud vid uppvisande av skriftlig fullmakt. Ombud får ej
företräda mer än en (1) medlem. Vid omröstning fattas beslut med enkel
majoritet med de avvikelser som stadgarna föreskriver.
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