KALLELSE OCH DAGORDNING TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
med Plåtverkets Samfällighetsförening
Tisdag den 25 augusti 2020 kl 19.00 (vi öppnar lokalen 18:30)
Lokal:
Möteslokal i Bäckbyhuset, Bäckby Centrum (ingång via Caféet i Bäckbyhuset)
Anmälan: Skicka ett mail senast 23/8 till styrelsen@platverket.se och ange antal som kommer
Tid:

så vi kan planera fika.
På grund av Covid-19 har Styrelsen flyttat på Årsstämman till hösten men även valt att boka en
större lokal så vi kan följa de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har om att hålla
ordentligt avstånd till varandra. Vi kommer att dela ut munskydd till de som önskar.
Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är även att man försöker begränsa antal
deltagare så vi föreslår att man kommer en per fastighet.
Du som inte har möjlighet att delta på Årsstämman kan rösta i förväg genom en bifogad
Röstningsmall/Poströstning (se sista bladet av dessa papper). Kryssa i hur du vill rösta på de olika
punkterna. Lämna papperet i original till någon i Styrelsen senast 24/8. (Röstning med fullmakt
via ombud är begränsat till max 1 per ombud men Styrelsen rekommenderar att ni istället
använder Röstningsmallen och Poströstar)
Personer som har symtom på Covid-19 skall ej komma till Årsstämman.
DAGORDNING:
1)

val av ordförande och sekreterare för stämman

2)

val av två justerare och tillika rösträknare

3)

uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

4)

fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

5)

styrelsens årsredovisning

6)

revisorernas revisionsberättelse och styrelsens eventuella yttrande

7)

fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

8)

fråga om användande av överskott eller täckande av underskott

9)

inkomna motioner och framställningar från styrelsen

10)

styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

11)

fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna

12)

val av styrelse och styrelseordförande

13)

val av revisorer och suppleanter

14)

val av valberedningskommitté

15)

övriga frågor

16)

meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

17)

stämmans avslutning

