Kallelse och dagordning
till det 90:e årsmötet i

Margretelunds Villaägareförening U.p.a.
torsdagen den 12 april 2018 c:a kl. 20.00
(efter Vägföreningens årsstämma)

i Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund
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Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av dagordning
Beslut om medlemskap enligt § 3 i MVF:s stadgar
Fastställande av röstlängd enligt § 8 i MVF:s stadgar
Styrelsens berättelser
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Inkomna ärenden och motioner
Beslut om nya stadgar
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Beslut om verksamhetsplan 2018
Beslut om årsavgift, båtplatsavgifter samt utgifts- och
inkomstbudget 2018
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av ordförande i styrelsen fram till nästa årsmöte
Val av revisorer och revisorsuppleanter
Val av valberedning med sammankallande
Övriga frågor utan ekonomiska förpliktelser som styrelsen
och/eller mötet önskar behandla
Beslut om tid och plats för protokolljustering samt hur protokollet
blir tillgängligt för medlemmarna.
Formerna för kallelse till nästa årsmöte
Avtackning
Avslutning

Föreningens handlingar till årsmötet och revisorernas berättelse
finns tillgängliga på föreningens webbplats www.mvf.se.
Blankett för röstning med fullmakt bifogas.

Ur § 6 i stadgar för Margretelunds Villaägareförening:
Vid röstning har varje medlemskap en röst.
Röstning med fullmakt är tillåten enligt följande. Medlem äger uppdra åt annan
medlem, make/-a eller sambo att utöva tillkommande rösträtt. Signerad
fullmakt skall lämnas till styrelsens ordförande eller sekreterare senast 7 dagar
före årsmötet. Fullmakt får inte innehålla anvisning hur rösträtten skall utövas.
Fullmakt skall avse visst sammanträde samt skall vara daterad och
undertecknad. Fullmakt kan ej vara muntlig.
Fullmakt får ej vara äldre än ett år.

Fullmakt
Undertecknad medlem i Margretelunds Villaägareförening lämnar fullmakt för

att utöva mig tillkommande rösträtt vid föreningens årsmöte den 12 april 2018
Åkersberga den

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighet:
Adress:

