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Kallelse till ordinarie föreningsstämma i  

Herrviksnäs Samfällighetsförening 
Tid: Fredagen den 2 april 2021, kl. 14.00 

Plats: Allmänna Ängen, Herrviksnäs 

 

Då flera ägare finns noterade för en fastighet skickas kallelsen endast till den ägare som står först i 

fastighetsregistret. Likaså skickas protokoll och betalningsavi endast till den ägaren. Vid stämman 

kommer förslag till debiteringslängd att finnas tillgängligt. Övriga handlingar finns tillgängliga på 

föreningens digitala plattform Boappa fr.o.m. den 19 mars. 

➢ Årsredovisning för 2020 

➢ Revisionsberättelse för 2020 

➢ Valberedningens förslag 

➢ Kort lägesrapport om detaljplanen 

➢ Kort lägesrapport om VA-processen 

➢ Inköp av vägbelysning 

➢ Val av vägbeläggning 

➢ Farthinder 

➢ Förslag till verksamhetsplan för 2021 

➢ Förslag till budget för 2021 

 

Kontakta Britt Mari Hellner, mobil 070 883 31 01, om du vill ha handlingarna i pappersformat. 

 

Fullmakter: 

1. Om en fastighet har flera ägare, men endast en av dem är närvarande vid stämman, ska 

denna uppvisa fullmakt från övriga delägare. 

2. Den som vid stämman är ombud för annan fastighetsägare ska uppvisa fullmakt och om den 

fastigheten har flera delägare ska alla ha undertecknat fullmakten. I år tillåts enligt en 

interimistisk förordning 5 fullmakter per person för att företräda annan fastighet, för att 

underlätta för den som önskar vara delaktig utan att vara fysiskt närvarande. 

 

Vi bedömer att stämman kan hållas på ett tryggt och säkert sätt utomhus om alla som kommer 

känner sig friska och håller rekommenderat avstånd. Vanligtvis brukar inte mer än ett 40-tal 

fastighetsägare delta i stämman. Den interimistiska förordningen som tillåter flera fullmakter per 

person gör det lättare för våra medlemmar att kunna delta via fullmakt. För att hålla stämman så 

kort som möjligt välkomnas frågor och synpunkter om den övriga informationen i 

stämmohandlingarna – helst innan den 26 mars. Ställ din fråga via Boappa eller genom mejl eller 

telefon till någon i styrelsen. Avidentifierade frågor och svar kommer sedan att publiceras på Boappa, 

så att flera kan ta del av diskussionen. 

 

Tänk på att meddela adressändring för post, e-post och när en fastighet byter ägare!  

 

Välkommen till stämman! 

Styrelsen    Dagordning se nästa sida! 
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Dagordning för ordinarie föreningsstämma den 2 April 2021 

1. Föreningsstämman öppnas 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän, rösträknare 

5. Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och ombud 

6. Godkännande av röstlängd 

7. Frågan om stämman är stadgeenligt utlyst 

8. Godkännande av dagordning 

9. Styrelsens årsredovisning för 2020 

10. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 

11. Fastställande av årsredovisning för 2020 

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Val av ledamöter och revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

16. Kort lägesrapport om detaljplanen 

17. Kort lägesrapport om VA-processen 

18. Inköp av ny vägbelysning 

19. Val av ytbeläggning på vägarna 

20. Farthinder 

21. Förslag till verksamhetsplan för 2021 

22. Förslag till budget för 2021 

23. Fastställande av debiteringslängd. 

24. Övriga frågor 

25. Tidpunkt för protokolljustering och distribution av protokollet 

26. Avslutning 

 

Herrviksnäs 2021-03-09 

Styrelsen 


