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  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

ÅR 2019 
Kallelse till a rssta mma fö r Kvicksunds va stra samfa llighetsfö rening. Kallelsen inneha ller en sammansta llning av 

ölika underlag sa  söm Kallelseinförmatiön, Dagördning, Fö rvaltningsbera ttelse, Revisiönsbera ttelse, Resultat- 

öch balansra kning samt fö reslagen budget fö r a ret. Orginalen av dessa underlag finns hös styrelsen.  
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Till a gare av inga ende fastigheter 

TID OCH PLATS 

Ordinarie a rssta mma fö r Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening kömmer att ha llas 2018-02-28 kl. 19:00 i 

klubbhuset, Kvicksunds spörtklubb. 

VÄ LKOMNÄ! 

INFORMATION 

Kallelsen, resultat- öch balansra kning, budgetfö rslag samt verksamhetsbera ttelsen kömmer att finnas tillga nglig pa  

fö reningens hemsida (www.kvicksundsvastra.se) öch hös fö reningens styrelseledamö ter. 

Debiteringsla ngd finns tillga nglig hös kassö ren öch ördfö randen samt pa  a rssta mman. Ändelstalen i 

debiteringsla ngden ga ller söm underlag fö r utdebitering av medlemsavgiften. Det a r upp till varje medlem att 

köntröllera att debiteringsla ngden a r körrekt fö r de egna fastigheterna infö r a rsmö tet. Exempel pa  ha ndelser söm 

pa verkar debiteringsla ngden a r a garbyten öch beslut öm a ndrade andelstal. 

Med Va nliga Ha lsningar Styrelsen, Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening. 
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Dagördning 

1. Fra ga öm mö tet blivit behö rigen kallat. 

2. Faststa llande av dagördning. 

3. Val av ördfö rande fö r sta mman.  

4. Val av sekreterare fö r sta mman. 

5. Val av 2 justeringsma n, tillika rö stra knare. 

6. Styrelsens öch revisörernas bera ttelse. 

7. Änsvarsfrihet fö r styrelsen. 

8. Framsta llning fra n styrelsen eller mötiöner fra n medlemmarna: 

            Fra ga till sta mman öm att gö ra mindre justering av vinterva gha llningens ömfattning 

 Fra ga till sta mman öm att skapa en arbetsgrupp fö r att undersö ka mö jligheter fö r ga ng- & cykelva g  

9. Ersa ttning till styrelsen öch revisörerna. 

10. Styrelsens fö rslag till utgifts- öch inkömststat samt debiteringsla ngd fö r 2018 

11. Val av styrelse öch styrelseördfö rande. 

12. Val av revisörer. 

13. Val av valberedning. 

14. O vriga fra gör.  

15. Meddelande öm var sta mmöprötököll finns tillga ngligt. 
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Fö rvaltningsbera ttelse 2018
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Revisiönsbera ttelse 2018 
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Resultatra kning 2018 
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Balansra kning 2018 
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Budgetfö rslag 2019 
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Fö reningsinförmatiön 

Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening 

Gamla hemsidan: http://www.kvicksundsvastra.se 

Nya hemsidan: https://kvicksundsvastra.wördpress.cöm/ 
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