Mälarbadens Samfällighetsförening

Medlemmarna kallas och hälsas välkomna till den uppskjutna
Årsstämman 2020 i Mälarbadens Samfällighetsförening.
Tid:

Onsdagen den 9 september 2020, kl. 18:30

Plats:

Mälarbadens Golfklubb, utomhus vid restaurangen

På föreningens hemsida www.malarbadens.se finns alla handlingar till
årsstämman - verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
budgetförslag, förslag till stadgeändringar, valberedningens förslag och
ev. bilagor.
Aktuell debiteringslängd finns tillgänglig hos föreningens kassör två
veckor innan stämman.
För att underlätta föreningens kommunikation med medlemmarna
meddela gärna e-postadress till mail@malarbadens.se
Mälarbadens Samfällighetsförening - Säte: Box 2, 644 21 Torshälla
Org. nr. 717907-3379. BG 5567-7736
e-post: mail@malarbadens.se, www.malarbadens.se

Förslag till dagordning på årsstämman 2020.
1. Årsstämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd för stämman
3. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande på stämman
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justeringsmän
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2019
10. Fastställande av 2019 års resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att årets underskott på 78 454 kr balanseras i ny räkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för 2019
12. Framställningar från styrelsen. Förslag till stadgeändringar.
13. Motioner från medlemmarna. Inga.
14. Ersättning till styrelsen och revisorerna 2020.
Ersättning utgår enligt tidigare årsstämma till ett prisbasbelopp samt i enlighet med styrelsens
fördelning. Av detta erhåller revisorerna 2 000 kr att fördelas mellan sig.
15. Styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2020 samt fastställande av debiteringslängd
för 2020.
Styrelsen föreslår att utdebiteringen för 2020 uppgår till oförändrat 1 600 kr per 1/1 andel.
Sista betalningsdag föreslås bli den 10 oktober. Aktuell debiteringslängd föreligger på
stämman samt innan stämman hos föreningens kassör Fatima Ekman.
16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering och tillgänglighet
21. Mötets avslutande
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