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MEDLEMMARNA I TORREDS VÄGFÖRENING
kallas till ordinarie föreningsstämma utomhus på lekplatsen, Torredsvägen 119, torsdagen den 9 juli kl. 18.00.
Vi brukar ha årsstämman i slutet av maj. Men då var vi mitt uppe i en pandemi. Det är vi fortfarande.
På grund av gällande smittskyddsrestriktioner kan vi inte ha mötet inomhus. Istället samlas vi på lekplatsen
mellan Torredsvägen och Sävhultsvägen (intill tennisbanan) och genomför mötet stående. Beroende på väder kan
solskydd eller paraply vara bra att ha; vill du sitta tar du med dig en egen stol.
Vi kommer att placera ut snökäppar på ett avstånd av tre meter från varandra där vi samlas familjevis och på så
vis ha en säker fysisk distans.
Årets stämma innehåller inga motioner från styrelse eller medlemmar så vi tror att den kan genomföras relativt
raskt.

Det som kommer att avhandlas på föreningsstämman är bland annat
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag. – Finns inga.
Styrelsens förslag till prioritering av större arbeten.
Ekonomi och arvoden.
Val av styrelseledamöter och -suppleanter, revisorer och valberedning. Den nyvalda styrelsen tillträder omedelbart
efter stämman.
Övriga frågor. Ett öppet forum utan stämmobeslut.

Tillgängliga dokument inför mötet
Vi brukar skicka ut en lunta med dokument tillsammans med kallelsen. Det gör vi inte i år och planerar att sluta med det
även framdeles. I stället läggs handlingarna på vår hemsida www.torredsvf.se. Enligt stadgarna skall de finnas
tillgängliga under två veckor före stämman. De som inte har tillgång till dator/surfplatta/internet kan hämta en utskrift hos
nedanstående styrelseledamöter (ring först och kolla att vi är hemma).
Ordförande Thomas Lindquist, Lilla Brattåsvägen 90, 070-308 85 01.
Sekreterare Ingemar Israelsson, Torredsvägen 182, 073-989 63 41.
Dokumenten finns också framlagda i anslutning till stämman liksom debiteringslängden för 2020.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Torreds vägförening

Röstning och ombud
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera
delägarfastigheter, en röst.
I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal,
om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga
närvarande röstberättigade medlemmar.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den
mening för vilken de flesta rösterna avgivits.
Ta med undertecknad fullmakt med fastighetsbeteckning där det tydligt framgår vem som ger fullmakt till vem.
Använd baksidan på kallelsen som blankett.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokument inför mötet, se hemsidan www.torredsvf.se
•
Föredragningslista
•
Verksamhetsberättelse för 2019
•
Revisionsberättelse för 2019

FULLMAKT
För

_________________1

att

företräda

delägarfastigheten

_________________2

vid föreningsstämman i Torreds vägförening den 2020-07-09.
Fastigheten har andelstalet ____________ (bara aktuellt vid röstning efter andelstal)
Fastighetsägare:
Ort

datum

_____________________
Namnförtydligande:
Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet.

1
2

Ombudets namn
Fastighetsbeteckning

Ort

datum

_____________________
Namnförtydligande:

