KALLELSE
TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I
DUETTVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: måndagen den 9 Mars 2020 kl. 18.30
Plats: Mariakyrkan, Skogås centrum
Program: Stämmoförhandlingar enligt stadgarna.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande, val av ordförande för stämman
2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande av röstlängd
5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet och tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
7. Genomgång av styrelsen och revisorernas årsberättelse/redovisning
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet
11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
14. Val av styrelse
a) Två ordinarie ledamöter för en tid av 2 år
b) Två suppleanter för en tid av 1 år
15. Val av revisorer
16. Val av ledamöter till valberedningen
17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
18. Föreningsstämmans avslutande
19. Diskussion- och frågestund

Varmt välkomna!
Duettvägens samfällighetsförening

Org.nr. 717910-0008

FULLMAKT
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att föra min talan och utöva min rösträtt som
fastighetsägare vid föreningsstämma i
Duettvägens samfällighetsförening måndagen den 9 mars 2020
Mariakyrkan Skogås kl.: 18.30
Om du som fastighetsägare i samfälligheten inte kan närvara på stämman men ändå vill
vara med och fatta beslut kan du rösta genom ombud.
•
•
•
•

Varje medlem har en röst. Bostadsrättsföreningen Duetten har en röst.
Om flera medlemmar äger fastigheten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans.
Om en medlem äger flera fastigheter i föreningen, har denne ändå bara en röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående
(= förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad.

Ort ........................................................................ Datum…………………...........

Fullmakt för .................................................................….........................................

att företräda fastigheten .....................................…..................................
(Fastighetsbeteckning)

på Duettvägen nr …………
Fastighetsägarens egenhändiga namnteckning/ar:
..................................................................

......................................................................

…………………………………………..

……………………………………………..

(Namnförtydligande)

(Namnförtydligande)

Årsredovisning med förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt
debiteringslängd och övrig information kommer finnas tillgängligt på vår hemsida www.duettsamf.se
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