
Kallelse till Årsmöte i Ekekullens Samfällighetsförening 2019 

DATUM:  Tisdagen den 19 februari.  

TID:  Klockan 18:00  

PLATS:  Nya Kullaviksskolans matsal 

 

Hej, 

Medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening hälsas härmed varmt välkomna till årsmöte 2019. 

Ni som företräder fastigheter med fullmakt är välkomna 17.30 för registrering, Alternativt kan fullmakter 

lämnas dagarna innan årsmötet i Eva Espings brevlåda, Östra Ekekullsvägen 1. 

 

Alla dokument tillhörande årsmötet, såsom verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, 

budgetförslag, debiteringslängd, ev. motioner, ev. framställningar från styrelsen samt övrigt ev. underlag, 

publiceras under fliken ”Dokument” på föreningens hemsida: www.ekekullsvägen.se 

 

Presentation och redovisning av dokument kommer bl.a. att göras på storbildsskärm på Årsmötet. 

 

Förslag till dagordning för årsmötet 2019 

1)  Mötets öppnande 

2)  Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

3)  Val av ordförande för mötet 

4)  Val av sekreterare för mötet 

5)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 

6)  Godkännande av dagordningen för mötet 

7)  Fastställande av röstlängd  

8)  Styrelsens berättelse för det gångna året 

9)  Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning 

10)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11)  Inkomna motioner: (inga motioner hade lämnats in vid senaste inlämningsdatum 2018-12-31) 

12)  Framställan från styrelsen för stämmobeslut: (Läs Framställan 2019 under fliken ”Dokument” på 

föreningens hemsida: www.ekekullsvägen.se). 

 

 Redovisning om status för anläggande samt komplettering av antalet vägbulor kopplat till taget 

stämmobeslut 2018 gällande utplacering samt uppförande av 8 st. vägbulor.  

Redovisning av akut nödvändig förbättring och upprustning av Norra Ekekullsvägen samt normalt 

löpande underhåll av vägarna för 2019. Debiteras ut via ”Utdeb ESFF 2019 350 tkr” med betalning 

för medlemmarna den 30 april. 

 

 Redovisning av ”nödvändiga större förbättrings och lagningsåtgärder” (se tidigare årsmötesbeslut) från 

Ekekullsvägens infart fram till vägskälet Ekekullsvägen/Norra och Västra Ekekullsvägen samt på delar 

av sträckan Ekekullsvägen från ovanstående vägskäl och upp till dammen vid Kyvik 4:76 (Olivegrens 

fastighet). Debiteras ut via ”Utdeb ESFF 2019 150 tkr för lån på 5 år”, dvs. ett lån bekostar detta 

större upprustningsprojekt med en avbetalningstid på 5 år. Första årsavbetalningen av lånet för 

medlemmarna blir 30 augusti 2019. 

 

13)  Arvode till styrelsen och revisorerna för kommande verksamhetsår  

14)  Budget samt debiteringslängd för verksamhetsåret 

15)  Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer samt val av:  

a) 2 st. ordinarie styrelseledamöter för 2 år (Nyval) 

b) 1 st. ordinarie styrelseledamot för 1 år (Ersättningval) 

c) 2 st. styrelsesuppleanter för 1 år (Nyval) 

d) 2 st. revisorer för 1 år (Nyval) samt 1 st. revisorssuppleant för 1 år (Nyval) 

e) 2 st. valberedningsfunktionärer för 1 år (Nyval) 

16)  Övriga frågor 

17)  Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

18)  Mötets avslutande  

http://www.ekekullsvägen.se/
http://www.ekekullsvägen.se/

