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Härmed hälsas alla KSF medlemmar välkomna till föreningsstämma 
Lördagen den 29 augusti 2020 kl. 15:00.  
 
Vi träffas på gräsplanen utanför hus 218. 
Om inte vädret tillåter att stämman hålls utomhus kan vi hålla till i 
”Arenan” (=Sveriges alpina nationalarena Årevägen vid VM 8an ) 
 
Då flera ägare finns noterade för en fastighet skickas kallelsen endast till 
den ägare som står överst i fastighetsregistret. 
 
Vid stämman kommer förslag till debiteringslängd att finnas tillgängligt. 
Övriga handlingar kommer att finns tillgängliga på föreningens hemsida 
www.areklappen.se  

• Förvaltningsberättelse för 2019. 

• Resultat- och balansräkning för 2019. 

• Förslag till budget för 2020. 

• Förslag till verksamhetsplan för 2020. 

• Styrelsens förslag. 

• Motioner. 

• Styrelsens svar på motioner. 

• Revisionsberättelse 

• Valberedningens förslag 
 
Vi bedömer att stämman kan hållas på ett tryggt och säkert sätt utomhus 
om alla som kommer känner sig friska och håller avstånd.  
Den interimistiska förordningen tillåter fler fullmakter (5 per person) i år 
och gör det därmed lättare för våra medlemmar att delta via fullmakt. 
Då vi inte har möjlighet att visa årsmöteshandlingarna på Powerpoint 
uppmanar vi er att ta med årsmöteshandlingarna. 
 
Tänk på att meddela adressändring för post och e-post när fastighet 
byter ägare. 
 
Hjärtligt välkomna  
Åre den 1 augusti 2020 
Styrelsen 
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Dagordning. 
 

 1.  Mötets öppnande. 
 2.  Val av ordförande för stämman. 
 3.  Val av sekreterare för stämman. 
 4.  Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt. 
 5.  Val av två justeringsmän och rösträknare. 
 6.  Fastställande av dagordning. 
 7.  Nya ägare. 
 8.  Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och 
      ombud 
 9.  Godkännande av röstlängd. 
10. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
11. Revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar. 
13. Ersättning till styrelsen och revisorer. 
14. Förslag till verksamhetsplan. 
15. Förslag till budget. 
16. Fastställande av debiteringslängd. 
17. Val av styrelse samt styrelseordförande. 
18. Val av revisorer. 
19. Val av valberedning. 
20. Övriga frågor. 
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
22. Mötet avslutas.  
 
 
 
 
 


