Kallelse och dagordning
till det 92:a årsmötet i Margretelunds Villaägareförening U.p.a.
torsdagen den 25 juni 2020 kl. 19.00
Med anledning av risken för smitta av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsmötet 2020 skall
genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar. Denna möjlighet har skapats genom nya, tillfälliga,
lagregler.
I Margretelunds villaägareförening kommer årsmötet att ske genom elektronisk uppkoppling via
tjänsten Zoom.
En medlem som önskar delta i mötet måste anmäla sig i förhand. Det ska ske senast den 22 juni till
info.margretelundsvf@gmail.com. Information om anmälan, inloggning m.m. lämnas nedan efter
dagordningen.
Handlingar till årsmötet finns på föreningens hemsida www.mvf.se

Dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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 arvode till styrelse och revisorer
Beslut om verksamhetsplan 2020
Beslut om årsavgift, båtplatsavgifter samt utgifts- och inkomstbudget
2020
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av ordförande i styrelsen fram till nästa årsmöte
Val av revisorer och revisorssuppleanter
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 när och hur protokollet
blir tillgängligt för medlemmarna.
Formerna för kallelse till nästa årsmöte
Avtackning
Avslutning

Du som vill delta vid MVF:S årsmöte 2020 måste anmäla dig i förhand. Det ska ske
senast den 22 juni till mejladress info.margretelundsvf@gmail.com.
Vid anmälan till mötet ska du ange bland annat för- och efternamn, mejladress samt
telefonnummer (om du ringer in till mötet behöver detta telefonnummer anges).
Förutom tjänsten Zoom (via telefon, läsplatta, dator) kan man ringa in till mötet.
Om du föredrar det senare ska du ange detta vid anmälan till mötet – vi ser dock
helst att så många som möjligt undviker telefon.
Du släpps in till årsmötet sedan du uppgett ditt namn.
Vid omröstning utan rösträkning kommer mötesordförande att fråga om någon är
emot – om du inte är det ska du via ”knappen reactions” trycka på ”applådtecknet”.
Om du begär votering ska du trycka på ”tummen upp tecknet” under ”knappen
reactions”.
Vid rösträkning kommer röstlängdens närvarande personer att läsas upp individuellt
och vi ber om ett svar - svaret noteras av sekreteraren. Observera att protokollet är helt
anonymt om vem som har röstat för/emot berörd frågeställning. Till slut räknas
rösterna samman och resultatet delges. Observera att mötet spelas in för att i efterhand
kunna verifiera eventuella oklarheter.
Om du under mötet begär ordet: tryck på ”knappen reactions” och ”applådtecknet”.
Vi kommer en och en halv timma före mötets start köra en ”övningssession” för dem
som önskar – om du vill delta använd möteslänken denna tidpunkt så får du
vägledning.
Länk till mötet:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofuGvqzIjEtbnMxuiyK8qKftPE80WND3
Mötes-ID: 825 9875 9982
Lösenord till mötet per telefon: 106229 (anges efter att ha angett tecknet "#" vid
andra frågan)
Telefonnummer till mötet: 08- 505 397 28

