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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020
Ägarna till fastigheterna Hammarby/Smedby 1:80 - 1:105 samt 2:147 - 2:201, d v s samtliga
fastigheter på Ane-, Ägir- och Sleipnervägen i Upplands Väsby kommun, kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma.
Datum och tid: Onsdagen den 24 juni 2020, klockan 19:00
Plats: Lekparken mellan Sleipnervägen och Ägirvägen
Anmälan: anmalan@jt2.se (Senast den 10 juni och max en person per fastighet, ange namn och
adress i din anmälan)
Med anledning av att regeringen beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 deltagare
måste vi reservera oss för att ändra denna kallelse om antalet anmälningar överstiger tillåtet antal.
Dagordning finns på baksidan av denna kallelse och möteshandlingarna finnas på JT2:s hemsida.
Undantag är debiteringslängden som endast finns tillgänglig att titta på hos styrelseledamöterna. De
medlemmar som ej har möjlighet att ladda ner möteshandlingarna från hemsidan eller önskar ta del av
debiteringslängden ombedes att ta kontakt med någon i styrelsen för att få hjälp.
Följande möteshandlingar finns;
1. Styrelsens verksamhetsberättelse
2. Ekonomisk redovisning
3. Revisorernas berättelse
4. Valberedningens förslag
5. Förslag till åtgärdsplan 2020
6. Förslag till underhållsplan 2020 – 2029
7. Förslag till budget för 2020
8. Blankett för Fullmakt till stämman
Tips, för att vi ska kunna genomföra en effektiv stämma.
Prata med en granne som kan företräda din fastighet på stämman och skriv en fullmakt.
Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett
vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma
besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.
Läs handlingarna i förväg, endast frågor tas upp dvs ingen genomläsning sker under stämman.
Endast de punkter som krävs enligt stadgarna kommer hanteras, inga motioner har inkommit och
styrelsen kommer inte att lägga fram nya förslag vid detta tillfälle.
Valberedningens förslag samt budget för 2020 kommer föreslås att antas i sin helhet genom ett beslut
för respektive område istället för respektive del.
Väl mött
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Dagordning ordinarie föreningsstämma 2020-06-24
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Inlämning av fullmakter
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
7. Fastställande av mötets dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
9. Styrelsens förslag till disposition av tillgängliga medel
10.Revisorernas berättelse
11.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
12.Val av styrelse;
a. 3 ordinarie styrelseledamöter väljs för två år.
b. 3 ordinarie styrelseledamöter kvarstår ett år
c. Val av ordförande för ett år
d. 2 styrelsesuppleanter (1:e resp. 2:e)
13.Val av revisorer;
a. 2 ordinarie revisorer, väljs för ett år
b. 1 revisorssuppleant, väljs för ett år
14.Val av valberedning, väljs för ett år
15.Beslut om åtgärdsplan 2020
16.Budget 2020
a. Ersättning till förtroendevalda
b. Beslut om budget
c. Beslut om underhållsplan
d. Fastställande av debiteringslängd
17.Behandling av inkomna motioner
18.Ärenden från styrelsen
19.Övriga frågor
20.Årsstämman avslutas
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