Ekekullens vägsamfällighet

Kallelse årsmöte 31/3
18:00 / Kullaviksskolan
Hej alla medlemmar!
Här kommer till slut inbjudan och kallelse till årsmöte för 2020. Vi kommer som vanligt att vara i
matsalen på Kullaviksskolan. Det har tagit lite längre tid än vanligt att gå ut med kallelsen för att det
har varit mycket jobb med att planera för det omfattande arbetet som kommer ske på vägen under
året. Hoppas att ni håller er friska i dessa corona-tider och att ni har möjlighet att närvara den 31/3
kl 18. För att underlätta kommer vi att lägga ut alla dokument på hemsidan: w
 ww.ekekullsvägen.se
På själva stämman kommer vi också att ha en genomgång på vilka lagar och regler som styr
föreningen och hur vi med hjälp av REV och andra experter tolkar dessa. Om ni vill veta mer om hur
vi har tänkt med budget för nästa år gå in på hemsidan och titta på styrelsen framställan och
debiteringslängd. Vi är mycket glada över att kunna presentera vårt förslag som kommer att ge
stabilitet över tid och sänka kostnader!
Allt kommer ligga på startsidan direkt när ni klickar er in. Ha en fortsatt trevlig mars månad och om
ni har några frågor eller funderingar är det bara att höra av er.
Bästa hälsningar

Philip von Schwerin
Ordförande
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Föredragningslista 31/3
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Mötets stadgeenliga utlysande
5. Val av rösträknare tillika justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fastställande av röstlängden
8. Ekonomisk redovisning för 2019
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Framställan från styrelsen
12. Budget och utdebitering för 2020
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av ordförande
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Motioner från medlemmar
18. Plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

