
 

 

 

 

Kallelse till Åby Nordgård Samfällighetsförenings ordinarie 
föreningsstämma den 12:e oktober 2021. 

Styrelsen för Åby Nordgård Samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  

Datum:  Tisdagen den 12:e oktober 2021 
Tid: Kl 17.30  
Plats:  Åby Arena, Åby Arenaväg 10 431 62 Mölndal 

Lokal: Legolas 
  
Om ni inte kan medverka och vill sända ett ombud, vänligen använd bifogad fullmakt. 
 

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorernas berättelse 
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Se Bilaga 1) 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
12. Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 
13. Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
14. Val av antalet styrelseledamöter som ska väljas för nästkommande verksamhetsår 
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande för nästkommande verksamhetsår 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår 

17. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår 
18. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

a) Proposition 1: Val av tjänsteleverantör för Bredband, TV och Telefoni (se Bilaga 2)  
b) Proposition 2: Brandtätning mellan husen (se Bilaga 3) 
c) Proposition 3: Undersökning för montering av laddstolpar för elbilar (se Bilaga 4) 
d) Motion 1: Ansökan om staket vid gavel på Ridlärargatan 4A (se Bilaga 5) 
e) Motion 2: Öka amorteringstakten för lånet hos Swedbank (se Bilaga 6) 
f) Motion 3: Ändra datum för att inkomma med motioner till årsstämman (se Bilaga 7) 
g) Proposition 4: Styrelsens förslag till nya stadgar (se Bilaga 8) 

h) Motion 4: Delägares förslag till nya stadgar (se Bilaga 9) 
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet kommer hållas tillgängligt senast två veckor 

efter stämman 
20. Övriga frågor 
21. Stämmans avslutande 

Välkomna! 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Åby Nordgård Samfällighetsförening 



 

 

 

 

 

Fullmakt 

 

Kan ni inte närvara på Åby Nordgård Samfällighetsförenings föreningsstämma den 12:e oktober 2021 
kan ni låta ett ombud företräda er genom att använda denna fullmakt.  

 

Fullmakten får inte vara äldre än 6 månader och måste vara i original. 

 

 

Uppgifter om fullmaktsgivare (delägare)  

 
Namn: ______________________________________________________________________________________  

 
Personnummer: __________________________________ 

 
Adress: _____________________________________________________________________________________ 

 
Delägarnummer *: ______________________________ 
*Framgår på er avi. Anges 876-1-XXXX. 
 

 

Fullmakt för: 

 
Namn: ______________________________________________________________________________________ 

 
med personnummer: ____________________________ 

 
ges härmed att på föreningsstämman i Åby Nordgård Samfällighetsförening den 12:e oktober 2021 
föra min talan och röst.  

 

 

Ort och datum: _________________________________ 
 

 

___________________________________                           ____________________________________ 
Underskrift fullmaktsgivare (delägare)   Namnförtydligande 

 
 
 
 


