Grinnekullens
Samfällighetsförening
Handlingar till ordinarie föreningsstämma

Tid: onsdag den 21 mars 2011 kl. 18.30
Plats: Gunnestorpsskolans bamba
Som meddelats i Grinnekullebladet kallar vi till ordinarie föreningsstämma. Här är underlaget för
stämman.











Dagordning
3 motioner och styrelsens svar på dem
Förslag och rapporter från styrelsen: Förnyelse och skötsel av grönområden; Rapport om
omprövningsförrättning; Orienteringstavlor
Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning
Bokslut 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2017
Förslag till arbetsplan 2018 samt 2019-2029
Förslag till budget 2018 och förslag till samfällighetsavgift, samt förslag till preliminär
samfällighetsavgift 2019 och finansiering av kommande större projekt
Fullmaktsblankett

Vi kommer att servera kaffe/the samt en smörgås för dem som meddelat sin närvaro före mötet.
Fyll i talongen nedan och lämna den i föreningens brevlåda på nr 160 eller maila till
grinnekullensstyrelse@gmail.com senast fredagen den 16 mars.
Välkomna önskar styrelsen!
_________________________________________________________________________________

Fika på stämman 2018-03-21
…………………………………………………………………………………..

nr …………………….

Vill gärna ha fika till ………….. personer på stämman.

Grinnekullens Samfällighetsförening

Kallelse
Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma i Gunnestorpsskolans bamba
Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 18.30
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare
Fråga om kallelsen skett enligt stadgarna samt justering av röstlängden
Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner från medlemmarna
a. Motion 1: Installation av laddplatser
b. Motion 2: Uppsättning av basketkorgar på vändplatser/lekplatser
c. Motion 3: Parkering på tvättplatserna nattetid när tvättarna är igång.

10.

Förslag och rapporter från styrelsen
a. Förslag: Förnyelse och skötsel av grönområden
b. Rapport: Orienteringstavlor – uppdrag från förra årets stämma att återkomma med förslag
c. Rapport: Omprövning av gemensamhetsanläggningen Göteborg Tuve ga:9

11.Förslag till arbetsplan för 2018 samt perioden 2019-2029
12.Förslag till budget, samfällighetsavgift samt debiteringslängd 2018
13.Förslag till preliminär samfällighetsavgift 2019
14.Fastställande av arvoden för nästkommande år
15.Val av styrelse och ordförande
16.Val av revisorer och revisorssuppleant
17.Val av valberedning
18.Meddelande om plats där stämmans protokoll ska vara tillgängligt
19.Information från styrelsen
20.Övriga frågor
21.Stämmans avslutning

