Kallelse
Härmed kallas samtliga medlemmar i Samfälligheten Rydebäck III, Djuprännan till ordinarie årsmöte.
Ärende:
Datum:
Plats:

2021 års ordinarie årsstämma.
Torsdagen den 26:e Maj 2021 klockan 19.00.
På grund av rådande omständigheter med Covid -19 och restriktioner för sammankomster
har styrelsen beslutat att mötet hålls enligt tillfällig lag för att underlätta stämmor under
2021. Detta innebär att styrelsen fattat beslut om ren poströstningsstämma för
medlemmarna. Stämman kommer endast att bestå av styrelsen samt revisor. I bifogat
poströstningformulär skall medlem utöva sin rösträtt genom att kryssa alternativ för
dagordningen. Ifyllt formulär skall läggas i sekreterare Kristina Svenningsson-Jönssons
brevlåda Grindögatan 120 senast den 25:e maj. Formulär inkomna senare kommer ej
beaktas.

Dagordning
1

Stämmans öppnande, närvaro och ev. fullmakter.

2

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3

Godkännande av dagordning och stämmans behöriga utlysande.

4

Val av rösträknare.

5

Föredragning av verksamhetsberättelse för år 2020.

6

Resultaträkning och balansräkning för år 2020.

7

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.

8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9

Ersättning till styrelse, stugfogde samt revisorer för år 2021.

10

Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna.

11

Styrelsens förslag till budget för år 2021.

12

Val av styrelseledamöter och suppleanter (se längre ner i kallelse punkt 1).

13

Val av revisor och revisorssuppleant.

14

Val av ansvarig för sophusen.

15

Val av valberedning.

16

Fastställande av firmatecknare.

17

Stämmans tillkännagivande.

18

Stämmobeslut om ansökan till Lantmäteriet, ansökan ändring av anläggningsbeslut. (se
längre ner i kallelse Punkt 2).

19

Ändring av formulering i stadgar paragraf 12 för när Föreningsstämma skall hållas. (se
längre ner i kallelse Punkt 3).

1

20

Ändring av paragraf 10, utnämning av 2 revisorer förslag till ändring (se
längre ner i kallelse Punkt 4).

21

Övriga frågor.

22

Stämmans avslutande.

Rydebäck den 10:e maj 2021.
Styrelsen.
Balansräkning, resultaträkning och budget med specifikationer finns på föreningens hemsida:
www.djuprannan.se
1) Förslag styrelse Samfälligheten Rydebäck III, Djuprännan:
Kristina Sveningsson Jönsson
Åsa Ronnefors
Irene Sandqvist
Bertil Månsson
Torbjörn Lanker
Britt-Marie Linde
Anna Falk
Cecilia Lewold

Ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot
Stugfogde/Ledamot
Bredhäll 1/ledamot
Burnäset/ledamot
Suppleant
Suppleant

Grindögatan 120
Grindögatan 116
Grindögatan 112
Grindögatan 18
Grindögatan 1-8
Grindögatan 52
Grindögatan 124
Grindögatan 121

2år.
2år
1år
1år
1år
1år
1år
1år

Jim Gustavsson

Valberedning
Valberedning

Grindögatan 126
Grindögatan 112

1år
1år

Peter Sandqvist

Revisorer:
Revisor:
Anette Olsson Auktoriserad Revisor, BDO
Revisorssuppleant:
Martin Borg Auktoriserad Revisor, BDO

2) Stämmobeslut om ansökan till Lantmäteriet, ansökan ändring av anläggningsbeslut.
Då det har efterfrågats under ett antal år hur samfälligheten ska gå vidare med
elbilsladdningsmöjligheter för medlemmarna har styrelsen under året tittat på hur det skulle
kunna se ut. I nuläget finns det inga konkreta förslag eller planer på hur en eventuell
infrastruktur skulle kunna se ut. Dock, för att samfälligheten ska kunna ta ett första steg i
framtiden och driva och äga en ladd infrastruktur behövs det en ändring av anläggningsbeslutet
för gemensamhetsanläggningen för att detta skall vara möjligt. För att styrelsen ska kunna
ansöka om ändring hos Lantmäteriet krävs ett stämmobeslut. Det stämman ska ta upp är ett
tillägg i anläggningsbeslutet om ”förvaltning, drift samt debitering av ladd infrastruktur för
eldrivna fordon”.
3)

Då vi har extern auktoriserad revisor jämfört med hur det var innan med en medlem
som var revisor så går det inte att hålla stämma "senast i april månad" enligt Paragraf

2

12 i stadgarna. Bokslutet hinner inte bli klart innan dess. Så styrelsen föreslår att
formuleringen ändras till "inom sex månader efter räkenskapsårets utgång".
4) Då vi har en extern auktoriserad revisor för föreningen, föreslår styrelsen att paragraf 10 formulering
”utse 2 revisorer och 1 suppleant” ändras till ”utse 1 revisor och 1 suppleant”. Då det med extern revisor
ej finns fog att ha 2stycken.
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