Gånghesters Vägförening
___________________________________________________________________________
Medlemmar i Gånghesters vägförening kallas härmed till ordinarie årssammanträde
lördagen den 16 mars 2019 i Café Åsen, SMU-gården kl 10:00
Dagordning
1.
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3.
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Mötets öppnande samt fastställande av dagordning
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av:
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två justeringsmän, tillika rösträknare vid mötet
Debiteringslängd: delgivning, kontroll
Röstlängd: justering, delgivning, fullmakter
Tid och plats för justering av dagens protokoll inom 14 dagar
Föregående årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse för föregående år
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Inkomna ärenden och motioner
Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019
Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019
Fastställande av avgifter och debiteringslängd för 2019
Val av styrelseledamöter på två år
Utseende av ordförande bland styrelsens ledamöter
Val av två styrelsesuppleanter på ett år
Val av en revisor på två år
Val av en revisorssuppleant på två år
Val av valberedning på ett år, två ledamöter varav en sammankallande
Övriga frågor, bla info från årets hastighetsmätningar.
Mötets avslutande

Övriga möteshandlingar finns tillgängliga för granskning på föreningens hemsida http://ganghestervf.se/
Information om röstningsförfarande på årsstämma.
Vid röstning om frågor utan ekonomisk betydelse, ex.vis personval, procedurfrågor etc., röstas enligt
huvudtalsmetod – dvs. 1 röst per fastighet.
Vid röstning i frågor med ekonomisk betydelse (dvs. flertalet frågor) kan medlem begära att röstning sker efter
delägarfastigheternas andelstal. Dock får ingen röst vara högre än högst 20 % av närvarande röstetal.
Där fastighet ägs av flera (del)ägare, krävs att alla är närvarande eller att den närvarande har skriftlig fullmakt.
Fastighet har endast möjlighet att rösta för ett utslag, och därför måste (del)ägarna vara överens för att kunna
utöva rösträtt.
Medlem får vidare företräda högst en ytterligare medlem genom skriftlig fullmakt.
FULLMAKT
Jag ……………………………………......................................., lagfaren ägare till fastigheten
…………………………..………………………………………. ger härmed fullmakt för

……………………………………………………………………att på Gånghesters vägförenings ordinarie årsstämma
2019 föra min talan och utöva min rösträtt.

……………………………………………….
(ort och datum, signatur)

