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Dagordning för föreningsstämma 2020                                                            1(2) 

 

Plats 

Stämman hålls den 25 augusti klockan 18:30 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 2019 

§14    Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

§15    Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

§16    Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår 2020 

§17    Beslut gällande samfällighetsavgiften  

§18    Godkännande av debiteringslängd enligt §9 

§19    Val av styrelseordförande fram till stämman 2021 

§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: 

 

Garagerenovering: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om en större garagerenovering. 

Bakgrund: 

Våra hus och garage är byggda i början av 1970-talet. Garagen har aldrig haft en genomgående 

renovering; det har genom åren lagats och lappats där det behövts. På många ställen är garagen i 

mycket dåligt skick. Elen är omodern och fungerar på flera håll knapphändigt, i vissa garage inte alls.  

Att göra en större tak-och elrenovering är enligt styrelsen mer ekonomiskt fördelaktigt än att 

reparera då och då. 

Syfte: 

Få fina och väl fungerande garage, där taken är hela. Installera el och belysning som är modern och 

drar mindre ström.  

 

Höjd månadsavgift: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om höjd månadsavgift. 

Bakgrund: 

Då styrelsen föreslår en garagerenovering, behöver intäkterna öka. Det kan göras på flera 

olika sätt, varav att höja månadsavgiften är ett sätt till mindre lånevolym. 

Syfte: 

Att kunna genomföra föreslagna garagerenovering. 
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