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Dagordning för föreningsstämma 2018                                                             1(2) 

 

Plats 
Stämman hålls den 22 mars klockan 18:00 i Samfällighetslokalen 

Dagordning 

§1      Stämman öppnas av styrelsens ordförande 

§2      Fråga om stämmans behöriga utlysande 

§3      Godkännande av dagordningen 

§4      Val av ordförande för stämman 

§5      Val av sekreterare för stämman 

§6      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

§7      Fastställande av röstlängd 

§8      Styrelsens verksamhetsberättelse 

§9      Revisorernas berättelse 

§10    Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11    Framställan från styrelse (Se bilaga) 

§12    Motioner från medlemmarna  

§ 13   Genomgång av balans- och resultaträkning för 2017 

§14    Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

§15    Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

§16    Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår 2018 

§17    Beslut gällande samfällighetsavgiften  

§18    Godkännande av debiteringslängd enligt §9 

§19    Val av styrelseordförande fram till stämman 2019 

§20    Val av styrelseledamöter 

§21    Val av revisorer 

§22    Val av valberedning och sammankallande 

§23    Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

§24    Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig 

§25    Övriga frågor 

§26    Stämmans avslutande 

Varmt välkomna önskar styrelsen! 
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Bilaga      2(2) 

Framställan från styrelsen: 

 

Byte av yttre avstängningskranar: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om byte av yttre vattenavstängningskranar. 

Bakgrund:  

De yttre vattenavstängningskranarna i området är i flera fall i så pass dåligt skick att de 
därmed är olämpliga/omöjliga att använda. I vissa fall är de även svåra att hitta eller kan till 
och med vara ”överbyggda” (viktig aspekt i händelse av översvämning eller annan akut 
händelse).  

Syfte: 

Få fungerande, användbara vattenavstängningskranar som säkerställer att vi kan stänga av 
vattnet vid akut fara eller vid annan orsak.  

 

Förändring av anläggningsbeslut: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om förändring av anläggningsbeslutet. Efter ansökan 
prövar Länsstyrelsen om föreningens önskemål är skäl nog till att andra anläggningsbeslutet. 
En ändring av anläggningsbeslutet kostar cirka 30 000 kr per ändring. 

Styrelsen föreslår att anläggningsbeslutet ändras för: 

1.  Användning av el i garagen. 
2. Sophantering. 

Bakgrund: 

1. Såsom anläggningsbeslutet är utformat idag, får elen i garagen endast användas till 
att använda motorvärmare.  

2.  Enligt nuvarande anläggningsbeslut ska varje hushåll ha en egen soptunna. I 
samband med att vi tog bort de gröna soptunnorna och installerade de gemensamma 
sopkärlen gjordes ingen ändring av anläggningsbeslutet. 
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Syfte: 

1. Möjliggöra fortsatt arbete kring laddning av elbilar i området. 
2. Få rätt beslut till den sophantering vi har idag. 

 

Uppsägning av ComHem-avtal: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om uppsägning i förtid av ComHem-avtalet. 

Bakgrund: 

Avtalet med ComHem ska avslutas 2020. I samband med att fiber dras in i området 
säkerställer vi att medlemmarna har tillgång till tv och internetuppkoppling. 

Syfte: 

Kostnaden för ComHem är cirka 140 000 kr per år. Om avtalet sägs upp innan 2020, kommer 
vi att spara in på denna post. Pengar som kan användas till annat. 

 


