Föreningen kallar till Årsstämma för verksamhetsåret 2019
Tid: Söndagen den 18 oktober 2020 kl. 14:00
Plats: Föreningslokalen Stallbacken 1, utomhus

Obs! I och med Covid -19 och restriktioner om folksamlingar får endast 1
ägare per fastighet närvara på mötet, enligt stadgarna står det att det är
endast 1 röst per hushåll, oavsett hur många som äger fastigheten.
Mötet hålls utomhus vid samfällighetslokalen.
Upprättande av röstlängd
Presentation av nya medlemmar
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens och revisorernas berättelser

Av kostnad och miljöskäl har styrelsen valt att ladda upp handlingarna på samfällighetens
hemsida: www.gillmarksbyn.se.
För er som ej har tillgång till dator/smartphone/”padda” vänligen kontakta Eva Lundmark på
073-079 54 47 för att få handlingarna i brevlådan.
Se bilagorna:
Bilaga 1. Årsredovisning
Bilaga 2. Förslag till budget 2021
Bilaga 3. Motioner & framställan från styrelsen
Bilaga 4. Arbetsbeskrivningar

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar
Bilaga 3. Motioner & framställan från styrelsen, på hemsidan

8. Ersättning till styrelsen, revisor och suppleanter
Då samtliga ersättningar måste inkomstdeklareras till skatteverket föreslås att detta
arvode tas bort för att slippa administrationen.
Vill föreningen behålla arvodet föreslår styrelsen följande:
Förslag 1: Arvodet sänks till 999kr för styrelseledamöter för att inte behöva
betala arbetsgivaravgifter, 500 till suppleanter kvarstår.
Förslag 2: Samtliga styrelsemedlemmar får 500kr för enkelheten skull

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Bilaga 2. Förslag till budget 2021, på hemsidan
10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Styrelsen föreslår att vi bör ha 5 ledamöter i föreningen då vi är så pass många
medlemmar. Önskemål även att ha representanter från samtliga områden samt både
GA2 & GA3
Avgående:
Ordförande: Éva Lundmark - Kuskvägen
Sekreterare: Camilla Burdahl - Sulkyvägen
Tillförordnad kassör: Jenny Vikberg - Kuskvägen
Tillförordnad suppleant 1: Frida Hoffman - Hovslagarvägen
Inga förslag inlämnade av valberedningen
Ordförande: Vakant (2år)
Ledamot 2: Vakant (1år) *
Ledamot 3: Vakant (2 år)
Suppleant 1: Vakant (1år)
Suppleant 2: Vakant (1år)
Om förslag för utökade styrelsemedlemmar röstas för lämnar styrelsen
följande förslag:
Ledamot 4: Adam Nilsson (2 år) - Sigillet
Ledamot 5: Vakant (1år) * 11. Val av revisor och suppleant
Avgående:
Revisor: Karin Johansson - Sulkyvägen
Revisorsuppleant: Stella Gudmunsdottir – Stallbacken
Inga förslag inlämnade av valberedningen
Revisor: Vakant
Revisorssuppleant: Vakant
12. Val av valberedning
Avgående:
Jonas Lindman - Stallbacken
Stella Gudmunsdottir - Stallbacken
Inga förslag inlämnade av valberedningen
Valberedning 1: Vakant
Valberedning 2: Vakant

*Ledamot 2 & 5 väljs på 1 år för 2021 då ledamöter bör gå omlott och ej avgå/väljas om samtidigt, därefter 2 år

13. Val av kontaktpersoner/funktioner
OBS! Då det är få som vill ställa upp frivilligt är ett förslag att ha minst 2–3
(eller fler frivilliga) som är ansvarig för fastighet & markytor gemensamt.
2 av dessa bör utses till fastighet resp. trädgårdsansvariga för inkommande
felanmälningar.
Kontaktperson för föreningens uthyrningsverksamhet
Vakant – (Förslag att avsluta uthyrningsverksamheten om ingen

ställer upp frivilligt eller om vi väljer att hyra ut lokalen
permanent, se styrelsens framställan på hemsidan)

Kontaktperson för fastighetsgrupp
Hovslagarvägen – Vakant
Kuskvägen – Vakant
Sulkyvägen – Vakant
Trädgårdsgruppen
Sulkyvägen – Karin Johansson (?)
Kuskvägen – Maria Aspsäter
Hovslagarvägen – Günther Seifert
Stallbacken – Håkan Larsson
Lekplatsbesiktare
Neil Rising - Kuskvägen
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hemsidan och domän
Lasse Lådhö- Stallbacken
Brandskyddsansvarig
Dick Lundmark - Kuskvägen
Parkering
Vakant
14. Plats där angivna handlingar finns tillgängliga
Hemsidan Gillmarksbyn.se/dokument, samt hos vald styrelseordförande

Röstning och fullmakt
För röstning krävs personlig närvaro. Endast en röst per hushåll.
Vid icke personlig närvaro kan medlem lämna fullmakt till ett ombud. Ombudet måste vara medlem i
föreningen och ett ombud kan endast företräda 1 annan medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, det skall tydligt
framgå vem som är ombud samt till vilket sammanträde och ärenden fullmakten avser. Fullmakten skall vara
undertecknad (fullständig underskrift samt namnförtydligande) av både ombudet och av uppdragsgivaren samt
daterad. Vid samägande av fastighet skall båda ägarna underteckna fullmakten. Fullmakten skall vara i
original.
För att lämna röst krävs att du fullbetalt din avgift till föreningen. Enl. §18 i stadgarna samt §48 SFL.

