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DAGORDNING
Föreningsstämma med Norrdellsvägarnas SFF-2
Norrbo Folkets Hus den 27 mars 2017
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
5. Dagordningens godkännande.
6. Kallelsens behörighet och godkännande.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016.
9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare.
10. Förslag till verksamhetsplan för 2017.
11. Motioner till stämman (skall ha kommit in under januari).
12. Styrelsens förslag till på stämman framlagd budget och framlagd debiteringslängd.
a) Beslut om ersättningar till styrelse och förtroendevalda föreslås till 80 000 (80 000) kr.
b) Beslut om andelsfastighets minimiavgift föreslås till oförändrat 250 kr.
c) Beslut om avgift för tillfälligt uppställda husvagnar och liknande föreslås till 250 kr.
d) Beslut om styrelsens förslag till på stämman framlagd budget och debiteringslängd.
13. Val av styrelseledamöter på två år.
I tur att avgå är: Reinor Andersson, Per-Ove Lindh, Hans Eriksson och Lars-Göran Bergsman.
Ett år kvar har: Lars Olsson, Bo Westrin, Staffan Nilsson och Anders Jovenfors
14. Val av ordförande ur styrelsen på ett år.
I tur att avgå är: Reinor Andersson.
15. Val av styrelsesuppleanter på ett år.
I tur att avgå är: Jonas Eriksson och Joakim Larsson.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år.
Ordinarie i tur att avgå är:
Uno Eriksson och Gunnar Grenholm.
Suppleanter i tur att avgå är: Ann-Marie Eriksson och Göte Persson.
17. Val av ledamot i valberedningen på tre år.
I tur att avgå är: Leif Olsson.
Ett år kvar har Olle Olsson, samt två år kvar har Nils-Erik Sjöberg.
18. Befullmäktigande för firmateckning och bankärenden föreslås ordföranden och sekreteraren var
för sig.
19. Förfallodatum för avgifter föreslås till den 31 maj.
20. Övriga frågor.
21. Äganderättsförändringar i föreningen.
22. Protokollets tillgänglighållande.
23. Stämmans avslutande.

