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Kallelse till årsmöte samfällighetsföreningen Gredelby Hagar 
 
När: Onsdag 1 juni 2022 
Klockan: 18:30 
Var: Grönytan vid mellersta lekparken (ute) 
 

Dagordning 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare 
3. Val av två justerare. 
4. Godkännande av dagordning 
5. Styrelsens och revisorernas berättelse (se not 1 nedan) 
6. Pröva om kallelse till årsstämman gått ut som den skulle 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

a) Styrelsen föreslår att kostnaden för att köpa en (1) tvättpolett höjs från dagens 10 kronor 
till 25 kronor för att täcka den direkta kostnaden varje tvätt innebär (el och vatten). 

b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att hängrännor och stuprör övergår till 
respektive medlems ägo (se not 2 och not 3 nedan) 
- Beslut skulle innebära att föreningens ansvar är till och med kopplingen till 

dagvattensystemet i marknivå. 
- Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag, då får styrelsen uppdraget att göra 

förändringen med Lantmäteriet. Styrelsen får även ta fram en teknisk lösning för de 
hushåll som delar stuprör, som föreningen får betala för. 
 

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
- Styrelsen föreslår oförändrade arvoden 

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd 
- Styrelsen föreslår oförändrade avgifter 

11. Val av styrelse 
12. Val av revisorer och suppleanter 
13. Fråga om val av valberedning 
14. Övriga frågor 
15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 

- Anslagstavlan i tvättstugan 
 
Not 1 – Årsredovisningen finns på hemsidan, har sänts ut via mail samt på anslagstavlan i tvättstugan 
 
Not 2 - Vid röstning gällande punkt 8b krävs 2/3 majoritet för att besluta detta vid stämman.  
 
Not 3 - Andelstal gäller vid röstning dvs fullmakt krävs från den som inte deltar om det är flera 
delägare. Fullmaktsblankett finns att ladda ned under nyheter på hemsidan, samt utsänd till de som 
angivit mailadress. Information om punkt 8 b finns på hemsidan samt på anslagstavlan i tvättstugan. 
Förslag 2 är styrelsens förslag i det dokumentet. 
 
 
 
 
 


