Framställning 1 till årsstämma 2021, Västersjöns Samfällighetsförening

FRAMSTÄLLNING 1: Ändring av § 16 i stadgarna
OBS Beslut om ändring av stadgar, skall behandlas vid två föreningsstämmor.
Styrelsen lämnar in en andra framställning gällande ändring av § 16 i föreningens stadgar, den första
bifölls vid årsstämman 2020. Paragrafen avser dagordning vid föreningsstämma. Ändringarna föreslås för
att förtydliga dagordningen och innebär i korthet:
- Godkännande av utgifts- och inkomststat sker efter granskning av styrelsens förslag till utgiftsoch inkomststat samt debiteringslängd.
- Tillägg görs att årsmötet beslutar om röstlängd och att justeringsmännen är rösträknare.
- Övriga frågor delas upp i föranmälda frågor, som hanteras inom mötet, och ev. övriga frågor som
hanteras efter mötets slut. Detta då beslut inte kan fattas gällande frågor som inte inkommit
förväg.
Styrelsens förslag till dagordning i stadgarna § 16:
§ 1.

Val av ordförande och sekreterare för stämman.

§ 2.

Godkännande av röstlängd.

§ 3.

Godkännande av dagordning.

§ 4.

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 5.

Mötets behöriga utlysande.

§ 6.

Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.

§ 7.

Revisionsberättelse.

§ 8.

Fastställande av ansvarsfrihet:
a. Godkännande av förvaltningsberättelsen.
b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
c. Beslut om ansvarsfrihet.

§ 9.

Inkomna motioner samt styrelsens yttranden.

§ 10.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

§ 11.

Beslut om arvoden för styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.

§ 12.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:
a. Godkännande av utgifts- och inkomststat.

§ 13

Val av:
a. Ordförande
b. Övriga ledamöter
c. Suppleanter till styrelsen
d. Revisor och revisorssuppleant
e. Valberedning.

§ 14.

Tid och plats för protokolljustering.

§ 15.

Övriga föranmälda frågor.

§ 16.

Mötet avslutas.
Ev. övriga frågor.
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Innan föreslagen ändring ovan står det såhär i stadgarna:

§ 16. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. styrelsens och revisorernas berättelse
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. val av revisorer och suppleanter
11. val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt
vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.
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