Kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmar i Hälsovårdens
Samfällighetsförening
Tid och Plats
Onsdag 17 juni 2020, kl 19:00 i Beckombergaskolans matsal.
Förhållningsregler under årsstämman:
•
•
•

Vi kommer max att kunna tillåta 50 personer på plats i matsalen. Om fler deltagare önskar
närvara måste vi hänvisa till deltagande via videolänk eller fullmakt. Se nedan.
Minst 1,5 meter avstånd mellan sittande i matsalen. Den är stor nog för att vi ska rymmas.
Vid sjukdomssymtom, även milda, måste vi be er att stanna hemma.

Deltagande på distans
På grund av coronasituationen går det i år även delta online via länk, se nedan. Endast en medlem får
delta per varje länkinbjudan och dator.
För att kunna deltaga via videolänk behöver du
-

Legitimation så att vi kan verifiera och pricka av närvaro i medlemslängd
Dator med kamera, ljud/mikrofon
En papperslapp, att använda för röstning

Webbadress för deltagande online: https://us02web.zoom.us/j/89622901944

Vi på minner också om möjligheten att rösta via fullmakt för den som inte kan eller vill delta på annat
sätt.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av protokollförare
Val av två justeringsmän
Styrelsens och revisorns berättelser
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Motion från medlem samt styrelsens svar
a. Övergångsställe Limonitvägen mot Beckomberga allé
b. Skyltning mot rastning av hundar
c. Belysning av allmänning mellan Limonitvägen och Beckomberga allé
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Genomgång av föreningens ekonomi
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Val av styrelse och styrelseordförande
Val av revisor och revisorssuppleant

13.
14.
15.
16.

Val av valberedning
Övriga frågor
Information om var stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt
Stämmans avslutande

Handlingar inför stämman
Följande handlingar finns tillgängliga på samfällighetens hemsida www.halsovardenssff.se
•
•
•
•
•
•

Revisionsberättelse
Årsredovisning inkl förvaltningsberättelse
Förslag till utgifts- och inkomststat
Debiteringslängd
Motioner
Fullmakt (för den som inte kan delta på stämman)

