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Hemsida: http://www.jt2.se

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Upplands Väsby 2019-02-11
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:
Plats:

Tisdagen den 19 mars 2019, klockan 19:00
Breddenskolans matsal.

Förslag till dagordning finns på baksidan av denna kallelse.
Möteshandlingarna kommer att finnas på JT2:s hemsida från och med 2019-02-28. De
medlemmar som ej har möjlighet att ladda ner möteshandlingarna ombedes att ta kontakt med
någon i styrelsen för att få hjälp. Skriv gärna ut materialet och ta med det till stämman.
Undantag är debiteringslängden som endast finns tillgänglig att titta på hos styrelseledamöterna. Om Du önskar ta del av debiteringslängden kontakta någon styrelseledamot. Ett
exemplar kommer också att finnas vid stämman.
Följande möteshandlingar kommer att finnas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag
Förslag till åtgärdsplan 2019
Förslag till underhållsplan 2019 - 2028
Förslag till budget för 2019
Förslag till utbyte av garageportar
Blankett för Fullmakt till stämman

Föreningen bjuder på kaffe före mötet, som börjar 19:00. Vi hoppas som vanligt på stor
uppslutning och konstruktiva diskussioner.

Varmt välkomna
Styrelsen JT2
PS. Bytet av garageportar kommer behandlas. Eftersom detta är en stor fråga för föreningen är
det viktigt att få ett högt röstdeltagande. Om du ej kan närvara, ge en fullmakt till någon som
kar representera dig på stämman. Enligt stadgarna gäller ”Ombud får ej företräda mer än en
medlem”. Det är majoritetsbeslut på stämman som räknas.
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Förslag till dagordning ordinarie föreningsstämma
2019-03-19

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 2018
16. Budget 2018
a. Ersättning till förtroendevalda
b. Beslut om budget
c. Beslut om underhållsplan
c. Fastställande av debiteringslängd
17. Behandling av inkomna motioner
18. Ärenden från styrelsen (Garageportsutbyte)
19. Övriga frågor
20. Årsstämman avslutas
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