Kallelse till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma
Hej medlemmar

Vendelsö 2020‐03‐23

Vi står inför en unik situation i ett aldrig prövat läge.
Vi vet i skrivande stund inte hur läget ser ut om en månad – det vi vet är att vi har flera beslut som
föreningen behöver ta så vi inte står utan medel gällande drift av våra vägar.
Det som är viktigt är att alla medlemmar får information om nuläge samt får de underlag som avses
för att på stämman kunna fatta beslut. Därför har vi ett förslag som vi behöver er hjälp för att kunna
genomföra – det avser insamling av våra medlemmars mejladresser.
Vi ber er mejla till tutvikensvagforening@gmail.com så vi får in mejladresserna och att ni i mejlet
medger att styrelsen får använda er mejladress för utskick av information. (OBS – ingen mejladress
kommer att lämnas ut till utomstående!) För de som inte har tillgång till mejl skickar vi vanligt brev.
Vi är medvetna om rådande läge gällande folksamlingar i lokaler – ett alternativ är att vi har
stämman utomhus. En stämma som är något förkortad, men som innehåller nödvändiga
beslutspunkter. Vi står inför några beslut som tyvärr måste tas ganska snart – eftersom ingen vet hur
länge krisen kommer att pågå hoppas vi att ni har förståelse för att genomföra en stämma på detta
något annorlunda sätt utan att för den sakens skull tumma på regelverket.
De beslut som måste tas är
‐
‐
‐
‐

Beslut om utgifts‐ och inkomststat samt debiteringslängd ordinarie drift
Beslut om debiteringslängd belysning
Beslut om debiteringslängd vändplaner
Beslut om styrelse för kommande verksamhetsår

Stämman är planerad till tisdag den 28 april klockan 18.30‐20.30 i Kulturhuset – Auditoriet, Haninge
Centrum.
En alternativ mötesplats är fotbollsplanen vid Lutavägen, samma tid och datum.
Beslut om exakt plats meddelas senast den 25 april.
Vi ber om överseende och förståelse för plats av genomförande för stämman då detta är ett
exceptionellt läge vi befinner oss i. Vi har noga övervägt att flytta stämman till efter sommaren – men
det skulle tyvärr medföra stora kostnader för oss alla – samt risk att inte kunna underhålla vägarna
när våra medel sinar.

tutvikensvagforening@gmail.com
www.tutvikenssf.se
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Dagordning Tutvikens samfällighets föreningsstämma 2020 tisdag
28 april kl 18.30-20.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt fastställande av röstlängd
Styrelsens och revisorernas berättelser
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Beslut kostnad för underhåll av vägar
b. Beslut kostnad för belysning
c. Beslut kostnad för vändplansarbete
d. Hantering debiteringslängd
Ersättning till styrelse och revisorer
Beslut debiteringslängder
a. Utgifts‐ och inkomststat samt debiteringslängd ordinarie drift
b. Debiteringslängd belysning
c. Debiteringslängd vändplaner
Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Val av två revisorer och en suppleant
Val av valberedning
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Avslutande av årsmötet

För årsmötet relevanta handlingar finns tillgängliga för medlemmarna på vår hemsida
http://www.tutvikenssf.se/ (debiteringslängder utan namn pga. PuL) fr.o.m. 10 april 2020, eller hos
ordföranden, Linda Langen Åkerlund, Spelmansvägen 18.
Vill Du ha dem via mejl, kontakta styrelsen via tutvikensvagforening@gmail.com

OBS! Vid gemensamt ägande krävs fullmakt från gemensam part.
Välkommen, hälsningar Styrelsen

Ombudets namn:

Ombudets adress:

Ombudets postadress:

Ombudets personnummer:

Fullmakten gäller rätt att företräda mig vid ordinarie stämma enligt ovan
Fullmaktsgivare namn:

Ort och datum:

Fullmaktsgivares fastighetsbeteckning:

Underskrift:

Kommer att samlas in inför stämman

tutvikensvagforening@gmail.com
www.tutvikenssf.se

