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När: Onsdag, 22 mars kl 18:30  
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Handlingar till stämman finns tillgängliga på föreningens hemsida. Kontakta styrelsen senast en vecka 
innan stämman om du vill ha handlingarna i pappersform.  
 
Detta är vår ordinarie föreningsstämma som omfattar beslut om bland annat medlemsavgift, budget 
för 2023 samt inkomna motioner (förslag till beslut från föreningsmedlem) och förslag till beslut från 
styrelsen.  
 
Alla som bor i föreningen har ett ansvar för föreningens välmående. Se därför till att göra din röst 
genom att delta på denna stämma. Vi i styrelsen ser fram emot att ses och fatta beslut tillsammans. 

 
Varmt välkomna       
Önskar Styrelsen – Maja, David, Patrik, Dieter, Emelie och Marie 

 

 
Nedan frågor avses att behandlas under stämman:  
 

1. Val av ordförande för stämman samt stämmoordförandens val av protokollförare 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av två justerare, tillika rösträknare 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser 
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

a. Motion – Farthinder gröna området 
b. Motion – Trädfällning bakom Bv 69 
c. Motion – Avveckla TV-lösningen 
d. Proposition – Extern ekonomitjänst 
e. Proposition – Reviderad Underhållsplan 
f. Proposition – Uttag ur fond 

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststats (budget) samt debiteringslängd för 2023 

a. Fråga om medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 jan 2023 – 30 juni 
2023, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske 

b. Fråga om medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 juli 2023 – 31 
december 2023, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske. 

c. Fråga om förslag till utgifts- och inkomststat 
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
13. Val av valberedning 
14. Informations- och frågestund 

15. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 


