
 

 

 

Tid: söndagen den 28 april 2019 klockan 10:00 

                Plats:       Vätö IK:s klubblokal i Nystättra 

Kallelse till 2019-års föreningsstämma och till städdag lördagen den 

27 april 2019. Samfällighetsavgiften, i form av ifyllt inbetalningskort 

med OCR-nummer, kommer med ny teknik att skickas ut till samtliga 

fastighetsägare i föreningen i början av maj 2019. Senaste 

betalningsdatum är den 31 maj 2019. 

Övriga handlingar inför årsmötet finns att tillgå på föreningens 

hemsida, www.utveda.se under rubriken ”Föreningsstämma 2019”. 

Om man inte har möjlighet att komma åt handlingarna på vår 

hemsida så får man skriva brev eller mejla till styrelsen och begära ut 

kopia av de handlingar man är intresserad av. Brev postas till Utveda 

Samfällighetsförening, Föreningspost, 760 21 Vätö eller mejla 

styrelsen på utveda@gmail.com senast 2019-04-10.  

Motioner kan inkomma till och med den 31 mars 2019 och dessa 

kommer då att finnas tillgängliga på vår hemsida. Per den 5 april 

2019 har inga motioner inkommit. 

Övriga handlingar till årsstämman är: 

• Verksamhetsberättelse 

• Resultaträkning 2018 samt budget för 2019 

• Balansrapport 2018 

• Huvudbok 2018 

• Resultatrapport 2018 

Utveda Samfällighetsförening 
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• Revisionsberättelse 

• Uppgift om de register föreningen disponerar enligt GDPR 

(General Data Protection Regulation 2016/679). 

 

Observera; Glöm inte fullmakten  

 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för föreningsstämman 

3. Fråga om föreningsstämman utlysts på korrekt sätt enligt stadgarna 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av sekreterare för föreningsstämman 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

7. Kontaktväg till styrelsen samt styrelsens kontaktväg till medlemmarna i 

föreningen 

8. Säkerhetsfrågor 

9. Fastighetsägarens ansvar inom föreningen 

10. Stormen Alfrida och dess konsekvenser för föreningen 

11. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018  

12. Resultat och balansräkning för 2018 

1. Momsregistrering av föreningen och dess konsekvenser 

13. Revisorernas berättelse för 2018 

14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Underhållsplaner från styrelsen 

1. Vatten 

a) Fråga om ny brunn och dess kostnader 

2. Mark & Sjö 

3. Väg & avlopp 



4. Hemsidan och facebook 

5. Grannsamverkan 

6. Kontaktregister 

16. Inkomna motioner från medlemmar 

17. Ersättning till styrelse och revisorer och vad som krävs för att erhålla ett 

arvode 

18. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, budget   

2019 samt avgifter 

19. Val av ordförande på 1 år 

20. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år 

21. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 1 år 

22. Val av valberedning på 1 år 

23. Övriga frågor 

24. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

25. Avslutning 

 

FULLMAKT 

Den rösträtt som tillkommer mig/oss enligt Utveda Samfällighets stadgar delges 

härmed till;  

..............................................................  

att företräda mig/oss vid föreningens årsstämma 2019-04-28. 

Utveda den:............................................. 

Fastighetsbeteckning Utveda; Utveda 1: 

 

Underskrift;...............................................  

Namnförtydligande;.................................... 


