
KALLELSE 

Medlemmarna i Hamnvikens samfällighetsförening  

kallas härmed till ordinarie stämma. 

 

Plats: Hamnvikens fotbollsplan, Yxlan 

 (Medtag egen stol eller något att sitta på) 

 

Tid:  Lördag den 17 april 2021 klockan 10.30  

Närvaroregistrering med fullmaktskontroll sker från klockan 10.15 

 

Fullmakter: 

Röstberättigad är lagfaren ägare till ansluten fastighet. Ägs en fastighet av flera (samägande) krävs 

skriftlig, daterad, fullmakt från ej närvarande samägare för att rösträtten skall få utövas. 

 

Ombud: 

Rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud skall lämna skriftlig, daterad, fullmakt för att få utöva 

rösträtt. Ombud kan enbart företräda en medlem enligt föreningens stadgar. Enligt lag om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor § 10 ( SFS 

2020:198) har styrelsen fattat beslut att medlem kan företräda ytterligare två fastigheter 

genom fullmakt.  

 

Stämmohandlingar: 

Ärenden som förberetts inför stämman bifogas kallelsen per e-post. Kallelse till stämma per brev 

biläggs ej med de av styrelsen ovan förberedda stämmohandlingar.  

Stämmohandlingar finns i sådant fall tillgängliga hos nedan ledamöter i styrelsen:  

1. Ordförande, Eric Lundgren, Juristvägen 10, 141 73 Segeltorp  

2. Kassör, Elise Forsberg, Hedbornsstigen 1, 112 59 Stockholm. 

 

Motioner: 

Fyra motioner har inkommit till styrelsen inför stämman 2021. 

- Motion angående utplacering av farthinder mellan Vagnsundavägen och  

 brevlådorna vid vägförgreningen Hamnviksvägen/Hamnviksslingan 

- Motion angående särskild städdag för båtplatsinnehavare 

- Motion angående införskaffande av mindre fotbollsmål 

- Motion angående borttagande av farthinder 

 

Bankgiro för betalningar till föreningen är: 

332-7954 (Hamnvikens samfällighetsförening) 

 

Årsavgift och båtplatsavgifter 2021: 

Avgifter beslutas på stämman, avgifterna skall vara registrerade och inbetalda senast den 31 maj 

2021. För sent inbetalda avgifter kommer att avkrävas en påminnelseavgift.  

 

Välkomna 

Yxlan 2021-03-04 

Hamnvikens samfällighetsförening/ Styrelsen 



DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 17/4 2021 
 

1. Stämmans öppnande  
 

2. Val av ordförande för stämman 
 

3. Val av sekreterare för stämman   
 

4. Val av två justeringsmän och rösträknare för stämman 
 

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning  
 

6. Godkännande av dagordning 
 

7. Styrelsens och revisorernas berättelser  
1. Förvaltningsberättelse och bokslut 2020    (framlägges) 
2. Styrelsens förslag till vinstdisposition   (beslut)  
3. Revisionsberättelse      (framlägges) 

  
8. Ansvarsfrihet för styrelsen      (beslut) 

 
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

a. Styrelsens framställan 
i. Underhållsplan      (framlägges) 
ii. Grönområdesplan förslag     (framlägges+beslut) 
iii. Bryggan ombyggnad förslag    (framlägges+beslut) 

b. Motioner 
- avseende utläggning av farthinder mellan Vagnsundavägen och vägförgreningen vid 
brevlådorna Hamnviksvägen/Hamnviksslingan   (beslut) 
- avseende särskild städdag för båtplatsinnehavare  (beslut) 
- avseende inköp av fotbollsmål     (beslut) 
- avseende borttagande av farthinder    (beslut) 

 
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna    (beslut) 

 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

a. Fastställande av båtplatsavgifter för 2021   (beslut) 
b. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiterings- 

längd 2021       (beslut) 
 

12. Val av styrelse och styrelseordförande 
a. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år (beslut) 
b. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år  (beslut) 
c.  Val av styrelseordförande för en tid av ett år   (beslut) 
 

13.Val av revisorer 
a. Val av en revisor för en tid av två år    (beslut) 
b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år  (beslut) 

 
14.Fråga om val av valberedning 

-Val av två ledamöter i valberedningen för en 
 tid av ett år, varav en skall vara sammankallande  (beslut) 

  



15. Övriga frågor 
a. Aktiviteter        (diskussion) 

I. Valborgsfirande 
II. Midsommarfirande 
III. Sommarfest 

b. Arbetsdagar       (information) 
I. Vårarbetsdag 

II. Höstarbetsdag 
 

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
 

17. Stämman förklaras avslutad 
 


