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Kallelse till föreningsstämma  

Tid: Söndag 29 maj 2022 kl. 11:00 

Plats:        Vätö IK:s Klubblokal i Nysättra   

 

Avprickning mot fastighetsregister samt utdelning av röstkort sker vid ankomst till stämman varför vi ber 

er att, om möjligt, komma tidigare. Medtag legitimation. 

Kallelse och dagordning inför årsmötet skickas i enlighet med stadgarna till medlemmarna senast 14 

dagar före stämman. Samtliga handlingar finns att tillgå på föreningens hemsida, www.utveda.se under 

rubriken ”Föreningsstämma 2022”.  

Om man saknar handlingar och inte har möjlighet att komma åt dem via vår hemsida får man kontakta 

styrelsen via utveda@gmail.com eller via brev till Utveda Samfällighetsförening, Föreningspost, 760 21 

Vätö. Förfrågan skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-05-22 för att utskick av handlingarna ska 

kunna genomföras i tid.  

Motioner kan inkomma till och med den 31 mars 2022. Per den 26 april 2022 har fem motioner 

inkommit. 

Övriga handlingar till årsstämman är: 

• Förvaltningsberättelse 2021 

Resultat och balansräkning 2021  Bilaga 1a och 1b 

Förslag till disposition av årets resultat 

• Handlingsplan 2022–2026   Bilaga 2 

• Revisionsberättelse 

• Debiteringslängd 

• Motioner    Bilagorna 3–7  

• Styrelsens beredning motioner  Bilaga 8 

• Budgetförslag 2022    

• Fullmakt för medlemmar att användas vid stämman (maximalt 1 fullmakt per person) 

Av styrelsen undertecknat original av Verksamhetsberättelsen kommer att tillhandahållas vid 

föreningsstämman. 
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Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för föreningsstämman 

3. Fråga om föreningsstämman utlysts enligt stadgarna 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av sekreterare för föreningsstämman 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021  

8. Resultat och balansräkning för 2021 

9. Revisorernas berättelse för 2021 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11.  Beslut angående årets resultat 

12. Handlingsplan för 2022  

13. Inkomna motioner i datumordning de inkommit till Styrelsen  

1. Dålig Huvudväg, inskickad av Göran Blomgren, se bilaga 3, Motion 1 

2. Utlämnande av medlemsförteckning, inskickad av Sara och Nader Golkar, se bilaga 4, 

Motion 2 

3. Avbryta försäljning av 4 tomter, inskickad av Nader Golkar, se bilaga 5, Motion 3 

4. Bastutunna, inskickad av Daniel McVey Gillion, se bilaga 6, Motion 4 

5. Sänkning av styrelsearvode, inskickad av Nader Golkar, se bilaga 7, Motion 5 

Styrelsens beredning av motionerna, se bilaga 8 Styrelsens beredning motioner 

14.  Ersättning till styrelse och revisorer 

15.  Budget 2022 Styrelsens förslag till avgifter, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd  

16. Val av ordförande på 2 år 

17. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 1 år 

19.  Val av valberedning på 1 år 
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20.  Övriga frågor 

21.  Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

22.  Avslutning 


