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Kallelse till:   

   

Extra stämma för  
Norra Livereds samfällighetsförening   

  

När: Onsdag 1 december kl. 19.00   
Var: Gula huset samt digitalt (länk kommer finnas tillgänglig på hemsidan) 
 

Handlingar till stämman finns tillgängliga på föreningens hemsida senast den 15 november. 
Kontakta styrelsen innan stämman om du vill ha handlingarna i pappersform.  
 

 
 
Denna stämma kommer genomföras både på plats i Gula huset samt digitalt. Vi vill att alla ska känna sig 
både trygga och välkomna att delta på detta möte och erbjuder därför två alternativ till hur ni kan närvara. 
Vi ser fram emot att både ses och höras. 
 

Varmt välkomna 😊 
 

Önskar Styrelsen - Patrik, Emelie, Peter, David, Marie, Henrik och Maja 
 

 
 

Nedan frågor avses att behandlas under stämman: 

   
1. Val av ordförande för stämman samt stämmans protokollförare  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Val av två justerare, tillika rösträknare  

4. Prövande om stämmans utlysande varit behörigen sammankallad   
5. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna  

a) Beslut 1 av 2: Övergång till Lantmäteriets nya normalstadgar från våra nuvarande stadgar från 1978 

6. Styrelsens förslag till preliminär budget (utgifts- och inkomstats samt debiteringslängd) för 2022  
a) Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna  

b) Styrelsens förslag om medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 jan 2022 – 30 juni 

2022, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske.    

c) Styrelsens förslag om medlemsavgift: totalt belopp som skall uttaxeras för tiden 1 juli 2022 – 31 

december 2022, vad som avser varje medlem (debiteringslängd) och när betalning skall ske.   
7. Meddelande av plats där protokollet från stämmans hålls tillgängligt  
  
Övriga punkter 

8. Valberedningen informerar  
a) Nuläget i styrelsen (vilka behov har vi gällande omval samt ev nyval)  

b) Informationsmöte om styrelsearbete (hur går det till att sitta i styrelsen 😊) 

9. Generell information 
a) Elbilsgrupper berättar om sitt arbete och planen framåt  
b) Motioner till ordinarie årsstämma behöver vara styrelsen tillhanda senast under januari månad för 

att kunna behandlas på stämman.  

10. Övriga frågor som stämman beslutar att behandla  
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