Ekekullens vägsamfällighet

Kallelse årsmöte 4e Augusti
18:00 / Västra Ekekullsvägen 5, Marcus Lindholm
Hej alla medlemmar!
Här kommer en ny kallelse till årsmöte! Vi har efter att ha pratat med REV och velat komma igång
med asfalteringen av vägen bestämt för att hålla ett årsmöte utomhus nu i augusti. En möjlighet har
kommit genom en tillfällig lag som gör att en person kan vara ombud för flera fastigheter istället för
bara en. Vad styrelsen har gjort för att hålla nere antalet medlemmar är att vi har talat med
personer i alla vägdelar som har möjlighet att komma och inte är i en riskgrupp. Vi ber er att tala
med någon av dem, styrelsen eller en annan medlem som ni har förtroende för och ge dem en
fullmakt. Vårt mål är att vara så få som möjligt för att hålla våra familjer och nära säkra men att så
många som möjligt ska vara representerade genom ombud. Så om ni deltar ber vi er att dels
föranmäla och att bara vara max en person per fastighet.
Observera att i instruktionerna som kommer med fullmakten gäller inte punkten om att en
person endast kan vara ombud för en ytterligare fastighet.
Här är en lista på personer från alla delar av vägen som kommer att komma och kan vara ombud:
Per Henriksson, Spårhaga 2:17 Ekekullsvägen 6
Gunnar Malm, Spårhaga 2:73 Nordöstra Ekekullsvägen 21
Christofer Tiselius, Kyvik 4:162 Norra Ekekullsvägen 11
Fredrik Skanselid, Kyvik 4:227 Östra Ekekullsvägen 4
Peter Eveby, Kyvik 4:167 Sydvästra Ekekullsvägen 5
Peter Vallenthin, Kyvik 4:229 Ekekullsvägen 40
Samt alla i styrelsen, vill man ge fullmakt till oss kan man lägga den i brevlådan på Ekekullsvägen 25,
våra adresser och fastighetsbeteckningar finns med i utdebiteringslistan på hemsidan.
Alla dokument som krävs för stämman finns på hemsidan: www.ekekullsvägen.se

Är det så att ni redan nu har frågor som ni vill att styrelsen svarar på är det bra om ni mailar in dem
innan stämman så att vi har tid att ta fram svar, detta gör att vi kan förbereda ordentligt och svara
utförligt. Vår mailadress är: e
 kekullens.samfallighet@gmail.com
Om ni vill veta mer om hur vi har tänkt med budget för nästa år, gå in på hemsidan och titta på
styrelsens framställan och debiteringslängd. Vi kommer presentera vårt förslag till budget och hur vi
ser på ekonomin inför framtiden. Vi vill lägga tryck på den omfattande asfaltering, säkerhetsåtgärder
och underhåll som finns i vår budget. Läs gärna igenom den innan mötet och om ni har frågor kom
ihåg att maila innan.
Allt kommer ligga på startsidan direkt när ni klickar er in. Ha en fortsatt trevlig juli månad och om ni
har några frågor eller funderingar är det bara att höra av er.
Bästa hälsningar

Philip von Schwerin
Ordförande

Föredragninsgslista
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

