
Kallelse till Årsstämma med Gamla Haga Vägförening 

Den 31 augusti 2020 klockan 19.00, på J Persson Hamngatan i Skanör 

I år är det alldeles speciellt att ordna årsstämma eftersom vi har Covid-10 pandemin att ta hänsyn 

till. 

 ”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i 

stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett 

ombud får företräda fler än en medlem.” 

Styrelsen har valt att genomföra föreningens årsstämma inom ramen för vad stadgarna 

föreskriver, men för att göra detta på ett betryggande sätt har styrelsen beslutat att varje medlem 

kan vara ombud för ytterligare 4 medlemsfastigheter vid stämman den 31 augusti 2020. På det vis 

kan vi minska det fysiska deltagande men med en demokratiskt säkerställd ordning. 

Vi kommer även att frångå den vanliga ordningen med bilagor till kallelsen, att dessutom skicka ut 

alla handlingar med mail till dem som har angivit en mailadress. (obs! ett mailutskick per fastighet) 

För att kunna genomföra årsstämman på ett säkert och ansvarsfullt sätt vill vi ha en anmälan om 

vem som kommer den 31 augusti, så om du tänker delta vill vi veta detta före den 15 augusti. 

Deltagande mailas till: styrelsen@ghv.nu 

Dagordning 

1. Styrelsens ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

 

3. Val av 2 justeringsmän som tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll – 

tillika rösträknare. 

 

4. Föredragning av röstlängd (1 röst per fastighet) och debiteringslängd med 80 

fastigheter. Dessutom kan man som ombud ha fullmakt för ytterligare 4 

medlemsfastigheter enligt styrelsebeslut.  

 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning till mötet. 

 

6. Fastställande av dagordning till årsstämman. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019–2020 och kassörens rapport om 

föreningens ekonomi och resultaträkning. 

 

8. Revisionsberättelse. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

10. Ersättning till styrelse och revisorer. 



11. Styrelsens  

Framställning från styrelsen om ändring av föreningens stadgar. (se bilaga propp.1) 

Reviderad plan för grönytor. (se bilaga propp. 2) 

12. Motioner från medlemmar 

Inga motioner har inkommit. 

 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande år och avsättning till 

underhålls- och förnyelsefond. 

 

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat debiteringslängd samt för 2020 – 2021. 

 

15. Val av styrelse och suppleanter 

 

 Vid årsmötet 2019 valdes en helt ny styrelse på två år med undantag för Daniel 

Johnsson som hade ett år kvar från valet 2018.   

Vår uppfattning är att styrelsen väl förvaltat vårt förtroende och föreslår 

därför till årsmötet följande: 

Nyval av Daniel Johnsson på ett år 

Omval av Anders Persson som ordförande på ett år 

Övriga ledamöter valda på ytterligare ett år blir Lisa Sverne, Anna 

Radelius, Per Anders Andersson och som suppleant Amanda Cawood. 

 

16. Val av revisorer 

Vid årsmötet 2019 valdes Claes Bruce som revisor på två år och Rune Olsson som 

revisorssuppleant på två år. De har ett år kvar på sina mandat. 

 

17. Fråga om valberedning 

Vid årsmötet 2019 valdes Claes Bluhme, sammankallande samt Jan-Åke Olsson till 

valberedning på två år. De har ett år kvar på sina mandat. 

 

18. Övriga frågor 

 

19. Avslutning av mötet  

För årsmötet relevanta handlingar hålles tillgängliga för medlemmar hos Lisa Sverne, 

Hagavägen 3 B, från och med idag fram till stämman. 

Handlingarna kommer också att skickas ut med e-mail till de som anmält e-mailadress till 

Vägföreningen.  

Varmt välkomna/ styrelsen 


