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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA (Gäller fastighetsägare i föreningen) 
LÖRDAGEN DEN 13 JUNI 2020  KL. 10.00   
 
Plats:  Kohlswa Herrgård, Herrgårdsallén 10, Grå stora huset (inte 
restaurangen, gula huset). Det blir ingen förtäring. 
 
På grund av den rådande Covid-19-situationen uppmanar styrelsen 
medlemmarna att i möjligaste mån endast närvara med en ägare till 
respektive fastighet.  

Vidare har styrelsen beslutat att utöka möjligheten att företräda de som inte 
kan eller vill delta genom att ge annan medlem i föreningen fullmakt att 
företräda.  
Möjligheten begränsas till max 3 fullmakter per fastighetsägare. 
 
Rösträtt vid årsstämman tillkommer endast ägare av fastighet eller av ägaren, 
genom skriftlig fullmakt, utsedd person. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
6. Val av två justerare tillika rösträknare 
7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut inklusive revisorernas berättelse 

b. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan samt UF-fond. 
8. Beviljande av ansvarsfrihet 
9. Behandling av motioner 
10. Ersättning till styrelse och revisorer 
11. Fastställande av budget och debiteringslängd 200401-210331 
12. Val av ordförande samt styrelseledamöter 
13. Val av revisorer, valberedning och övriga val 
14. Fastställande av firmatecknare (omedelbar justering) 
15. Övriga frågor 
16. Tillkännagivande av stämmoprotokoll 
17. Avslutning 
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Fr.o.m den 26 maj finns årsstämmohandlingar som verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkningar, budget, motioner och UF-plan på hemsidan 
under ”Föreningsstämma, Verksamhetsberättelse” samt på föreningens 
anslagstavla i Västanhed. 

De medlemmar som inte har skapat inloggning till hemsidan kan skapa 
inloggning genom att följa bifogade instruktion. 

Vidare uppmanas alla fastighetsägare att kontrollera hemadress, mail-adress 
samt telefonnummer i medlemsregistret på hemsidan under ”Internt, 
Medlemsregister”.  Ändringar skickas till styrelsen@vastanhed.se. 

Västanhed den 22 maj 2020 
Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FULLMAKT  Härmed ger jag / vi   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
fullmakt att föra min / vår talan och vara mitt ombud vid  
Västanheds Fritidsområdes Samfällighetsförenings årsstämma den 13/6 2020 
 
Fastighetsbeteckning  ………………………… 
 
Adress  ………………………………………………………………………………… 
 
Västanhed den ……………… / ………………  2020 
 
…………………………………………………………………………..   ……………………………………………………………………………… 
Har huset 1 ägare skall ett namn underteckna. Har huset 2 ägare skall båda underteckna. 

mailto:styrelsen@vastanhed.se

