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Dagordning 
 

 

1) Mötets öppnande 

 

2) Upprättande av röstlängd 

 

3) Val av ordförande och sekreterare för stämman 

 

4) Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 

 

5) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

 

6) Föredragning av Årsredovisning inklusive Verksamhetsberättelse för år 2020 samt 

Balans- och Resultaträkning för år 2020  

 

7) Föredragning av Revisionsberättelse 

 
8) Beslut om balans- och resultaträkning samt årets överskott  

 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

10) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
 

a) Beslut om höjning av anslutningsavgiften till 224 000 kr samt princip om anslutning av 

ytterligare fastigheter  

 

b) Beslut om uttaxering  

 

c) Beslut om Utgifts- och intäktsbudget för år 2021 

 

11) Ersättning till styrelsen och revisorerna – beslut 

 

12) Verksamhetsplan för år 2021. Ingår i Årsredovisning 

 

13) Val av styrelse 
 

a) Två ordinarie ledamöter för två åromvalsval 

Mandattiden går ut för Björn Bengtson och Gunnar Frisk 

 

b) Ordförande för föreningen inom styrelsen 

 

c) Två suppleanter för vardera ett år 

Mandattiden går ut för Lotta Severin och Lennart Tengroth 

 

14) Val av revisor och suppleant om vardera ett år 
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Mandattiden går ut för Elisabeth Brandt Ygeman, ordinarie och Karin Andrée-Heissenberger, 

suppleant 

 

15) Val av valberedning 
Nuvarande är Margareta Kilander och Birgitta Bengtsson 

 

16) Övriga frågor 

 

17) Beslut om utskick av årsstämmans protokoll 
Styrelsen föreslår utdelning i brevlådorna på Furusund inom tre veckor samt levererans till 

Furusunds Samfällighetsförening för publicering på föreningens del – Fagervikens Samf.f. - 

av hemsidan www.furusund.se 

 

18) Mötets avslutande 
 

 

 

Nedanstående dokument kommer att mailas samt läggas upp på vår del av Furusunds 

hemsida. Det görs för att undvika kostnader som uppstår vid utskick med Post Nord. 

Om någon vill ha dem i pappersform så meddela Gunnar Frisk det på e-postadress 

gunnar.frisk@hotmail.com 

.   

 
1. Årsredovisning 2020 inkl. budget 2021 

2. Information från styrelsen 

3. Revisionsberättelse  

4. Debiteringslängd 

5. Fullmakt 

6. Valberedningens förslag  
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