ÅDRANS VÄGFÖRENING
Huddinge 2021-04-18

Kallelse till: Ordinarie föreningsstämma i Ådrans vägförening
Tid: Lördagen den 8 maj 2021 klockan 10.00-12.00 i Ladan vid bruket
P.g.a. rådande pandemi har styrelsen beslutat att senarelägga mötet till datum ovan. Vi har
kollat med REV (riksförbundet enskilda vägar) som anser att regeln om max 8 personer gäller
även om mötet hålls utomhus. Vi kommer därför att hålla ett årsmöte med 8 deltagare, (några
från styrelsen och några inbjudna medlemmar). På samma sätt som förra året kommer man
kunna rösta via bilagd fullmakt. Styrelsen har bestämt att en deltagare på årsmötet kan
företräda obegränsat antal fastigheter via fullmakt.
För mer info följ länken:
https://www.revriks.se/media/cq4i4ro0/%C3%A5rsm%C3%B6te-i-corona-tider-210112_v3.pdf
Resultaträkning, balansräkning, utgifts- och inkomststat, årsredovisning med
verksamhetsberättelse och revisionsintyg läggs upp på www.adran.info, fliken Vägförening. Där
finns också detaljerad information om motioner, planerade arbeten samt valberedningens förslag.
Det går också bra att kontakta Bengt Nässén (070 5321274) eller Sofia Nordling (070 7255043).
Debiteringslängd kommer att finnas hos styrelsens sekreterare Sofia Nordling fr.o.m. 2021-04-21.
Dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Godkännande av dagordning
3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4 Val av ordförande vid stämman
5 Val av sekreterare
6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7 Angående rösträtt vid val av beslut
8 Föredragning av styrelseberättelse
9 Föredragning av revisionsberättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Framställning av motioner
1. Motion om parkeringstillstånd vid badplatser
2. Motion om ansökan ombildning till statlig väg
3. Motion om handpumpar
4. Motion om båt-ramp
5. Motion om skötselplan av grönområden.
13 Arvode till styrelsen och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
14 Framläggande av debiteringslängd
15 Information om planerade arbeten
16 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget)
17 Meddelande av tid för inbetalning av vägavgift
18 Val av styrelseledamöter, -suppleanter och styrelseordförande
19 Val av revisorer och revisorssuppleanter
20 Val av valberedning
21 Övriga frågor
22 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
23 Stämmans avslutande
Med vänlig hälsning
Styrelsen Ådrans vägförening

FULLMAKT
För __________________________ (1) att företräda delägarfastigheten ____________________ (2) vid
föreningsstämma i Ådrans Vägförening den 8/5 2021.
Fastighetsägare
Ort

Datum

Ort

Datum

________________________________________ _______________________________________
Namnförtydligande
Namnförtydligande
___________________________________________________________________________________________
(1) Ombud som skall företräda mig (2) Fastighetsbeteckning
Min/vår avsikt i stämmans beslutspunkter är följande (inringat):
2 Godkänner vi dagordningen
3 Har kallelse skett i behörig ordning
4 Val av ordförande vid stämman, förslag Bengt Nässén
5 Val av sekreterare, förslag Sofia Nordling
6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, förslag Janne Björk och
Pelle Berggren
10 Kan vi fastställa resultat- och balansräkning
11 Kan vi bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
12 Framställning av motioner
1. Motion om parkeringstillstånd vid badplatser
2. Motion om ansökan avseende ombildning till statlig väg
3. Motion om handpumpar
4. Motion om båt-ramp
5. Motion om skötselplan av grönområden
13 Arvode till styrelsen och revisorerna för nästkommande verksamhetsår,
förslag oförändrat.
16 Kan vi godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
(budget)
18 Godkänner vi valberedningens förslag till styrelseledamöter, -suppleanter och
styrelseordförande
19 Godkänner vi valberedningens förslag avseende revisorer och
revisorssuppleanter
20 Val av valberedning, förslag Eva Rödin och Therese van Kerkvoorde

Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Bifalles/Avslås
Bifalles/Avslås
Bifalles/Avslås
Bifalles/Avslås
Bifalles/Avslås
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej

Reglerna för att lämna sin röst via fullmakt har tidigare inneburit att en person som deltar på
årsmötet kan vara ombud för en annan fastighetsägare, via fullmakt. Man kan bara vara ombud
för en fastighet. Den 15 april 2020 gjorde riksdagen, på grund av ”Corona-pandemin”, en temporär
lagändring som ger styrelsen i en samfällighet rätt att upphäva den begränsningen och bestämma
hur många fullmakter en person kan lägga fram. Till detta möte har vi bestämt att en deltagare kan
ha obegränsat antal fullmakter med sig.
Lämna eller maila fullmakten senast den 4/5 2021 till någon av nedanstående:
Sofia Nordling, fialainen@hotmail.com
Göran Andersson, goran@sagarang.se
Bengt Nässén, nassen.bengt@gmail.com

