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Kallelse till samtliga medlemmar i Landvetters Vägförening
Föreningens årsmöte närmar sig och pga. de rådande omständigheterna med pandemin så är
det i år framskjutet till tisdagen den 17 maj kl.19.00, återigen så kommer det att hållas i
Landvetter Fotbollsklubbs klubbhus, de håller sitt Café öppet för oss!
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 31/3. Vi ber er att påminna oss om eventuella
motioner som insändes inför förra årets inställda årsstämma.
Från och med måndagen den 2 maj kommer årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga på
biblioteket i Landvetter och på föreningens hemsida: www.landvettersvagforening.se
För kontakt med föreningens styrelse sänd gärna mail via vår hemsida, alternativt ring på vår
jourtelefon nr. 0707 916 832. Vid akuta ärenden ring då alltid. Arbete med föreningsärenden
sker alltid på styrelsemedlemmarnas fritid, vilket gör att vi inte alltid kan svara direkt men
vårt mål är att ringa eller maila åter inom 24 timmar. Glöm inte att meddela ärende, namn,
tel.nr. och eventuell mail adress.
Intresserad av styrelsearbete? Kontakta gärna valberedningen, Lars Andersson,
Grönebackevägen 16, tel.nr. 0708 941 072.
Vi vill passa på att påminna om att i de fall som det är fler delägare till fastigheten och inte
alla kan närvara på stämman, så måste den som företräder fastigheten ha fullmakt från en
övrig delägare som inte kan närvara. Enligt Lag om förvaltning av samfälligheter så gäller att
”Ombud får ej företräda mer än en medlem.” Saknas fullmakt så saknas även rösträtt på
stämman. Givetvis är Du ändå välkommen att delta på stämman.
På nästa sida finner Du dagordningen till årets stämma. Äger Du inte längre fastigheten
meddela oss då de nya ägarnas namn och adress så vi har möjlighet att delge dessa kallelsen.
Välkomna!
Styrelsen

Exempel på fullmakt:
FULLMAKT
Fullmakt för………………………………………….att föra min talan vid Landvetter
Vägförenings årsmöte den 17 maj 2022. Fastighetsbeteckning:………………………………
Underskrift av ägare/delägare till fastigheten…………………………………………………
Datum:………………………….Namnförtydligande:…………………………………………
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Medlemmarna i Landvetters Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma vid
Landvetter Fotbollsklubbs klubbhus tisdagen 17 maj kl.19.00
Närvarande:

Antal lämnade fullmakter:

Dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Fråga om kallelse till föreningsstämman behörigen har skett.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Framställningar från styrelsen.
a) Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten.
10. Motioner från medlemmarna.
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
12. Styrelsens förslag till utgifts – och inkomststat för år 2022 samt debiteringslängd för
både år 2021 och år 2022. Fastställande av sista betalningsdag för medlemsavgiften,
såsom tidigare utskickats 2022-04-30.
13. Val av styrelse och styrelseordförande, samt suppleanter.
14. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Övriga frågor.
17. Meddelande av tid och plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt.
18. Stämman avslutas.
Styrelsens förvaltningsberättelse jämte övriga möteshandlingar finns tillgängliga på
biblioteket i Landvetter från och med 2022-05-02, samt på föreningens hemsida:
www.landvettersvagforening.se. Debiteringslängden finns endast utlagd på biblioteket.
Landvetters Vägförening
Styrelsen
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