
KALLELSE ÅRSMÖTE 2019-06-02  
Vi välkomnar alla medlemmar till ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) 2019-06-02, 
kl 16 i Sjöscouternas lokal Briggen, Samskolevägen 4, Tattby!  

På årsmötet får du ta del av information om föreningens verksamhet 2018/2019 och 
planer för 2019/2020 och har möjlighet att medverka vid beslutsfattande. 
Årsredogörelsen kommer inom kort att distribueras till medlemmarna. 

Vi påminner om att enligt föreningens stadgar § 9 för motioner gäller: ”Ärende, som 
medlem önskar få behandlat på årsmöte, skall vara till styrelsen i förberett skick 
skriftligen överlämnat senast 14 dagar före sammanträdet”, det vill säga senast 
2019-05-18. 
Motionerna ställs till föreningens ordförande Ylva Palmbäck, ylva.palmback@gmail.com .  

Föreningens målsättning är enligt stadgarna § 1 ”…att tillvarataga medlemmarnas 
gemensamma fastighetsägareintressen av ekonomisk eller annan art”.  
Vi har valt att fokusera på trivsel för alla fastighetsägare på Älgö och arbetar för en 
fortsatt positiv medlemsutveckling.  

Saltsjöbaden 2019-05-09 

Ylva Palmbäck     Leif Bergman     Jimmy Reinholdsson     Hans Frössén     Lena Bagger 
Ordförande          Vice ordf            Kassör                           Sekreterare        Medlemsansv  

Bilagor:  
1. Dagordning.  
2. Förslag till årsavgift för verksamhetsår 2020/2021.  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Bilaga 1  

DAGORDNING  
1. Mötets öppnande.  
2. Val av ordförande för mötet.  
3. Val av protokollförare för mötet.  
4. Val av två justerare.  
5. Godkännande av dagordning.  
6. Fastställande av röstlängd.  
7. Fråga om kallelse behörigen skett till mötet.  
8. Styrelsens årsredogörelse (förvaltnings- och ekonomisk berättelse).  
9. Revisorns berättelse.  
10. Fastställande av balansräkningen och disposition av överskottsmedel.  
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
12. Bestämmande av årsavgiften.  
13. Val av styrelseledamöter.  
14. Val av två suppleanter i styrelsen för ett år.  
15. Val av valberedning.  
16. Val av revisor.  
17. Val av revisorssuppleant.  
18. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöterna.  
19. Övriga i behörig ordning till årsmötets avgörande hänskjutna frågor (motioner) 
och andra särskilt angivna frågor.  
20. Mötets avslutande.  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Bilaga 2  

BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT  
För verksamhetsåret 2020/2021 föreslås oförändrad medlemsavgift 250:- med tid för 
erläggande senast 31 maj 2020. 

Årsmötet 2018-06-17 beslutade om oförändrad medlemsavgift 250:- för 2018/2019 
och 2019/2020. Tiden för erläggande beslutades till 31 juli för 2018/2019 och  
31 maj för 2019/2020.  

Medlemsavgiften är avsedd att finansiera verksamheten, men kom under tidigare 
ordning in mot slutet av verksamhetsåret. För att komma i fas beslutades 
ovanstående ändring av tiden för erläggande av avgift.
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