
Hagaby-Högby Samfällighetsförening                                          

KALLELSE till  

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  den 19 juli 2014, kl 10.00; plats: Församlingshemmet vid Högby 

kyrka. OBS platsen! 

DAGORDNING   

1  Val av ordföranden för stämman  

2  Val av sekreterare för stämman 

3  Val av två justeringsmän 

4  Fråga om kallelse behörigen skett 

  5 

a 
b 
c 
d 

Styrelsens berättelse 
Revisorernas berättelse 
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 

6  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  7 
 

a 
b 

Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Aviseringsavgift vid saknade eller felaktiga adresser 
Förslag till grönområdesplan 

8  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

9  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 
 

10 

 Val av styrelse (på 2 år) och suppleanter (på 1 år) 
I tur att avgå:  
Christina Watson, sekreterare 
Joakim Hennings, ledamot 
Lars-Åke Andersson, suppleant  
Carl Gelius, suppleant 

 
11 

 Val av revisorer och suppleanter 
Nuvarande revisorer: Susanne Gustafsson och Carina Persson (ordinarie)  
                                        Margareta Gustafsson och Johan Skage (suppleanter) 

12  Fråga om val av valberedning 

13  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

Utsänd tillsammans med medlemsbrev våren 2014



Hagaby-Högby Intresseförening                                          

KALLELSE till  

ORDINARIE ÅRSMÖTE den 19 juli 2014, kl 10.00; plats: Församlingshemmet vid Högby kyrka. OBS 

platsen! 

 

DAGORDNING   

1  Val av ordföranden för årsmötet  

2  Val av sekreterare för årsmötet 

3  Val av två justeringsmän 

4  Fråga om kallelse behörigen skett 

  5 

a 
b 
c 
d 

Styrelsens berättelse 
Revisorernas berättelse 
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 

6  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  7 
 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

Inga motioner inkomna 

8  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

9  Styrelsens förslag till medlems- och båtplatsavgift 

 
 

10 

 Val av styrelse (på 2 år) och suppleanter (på 1 år) 
I tur att avgå:   
Christina Watson, sekreterare 
Joakim Hennings, ledamot 
Lars-Åke Andersson, suppleant  
Carl Gelius, suppleant 

 
11 

 Val av revisorer och suppleanter 
Nuvarande revisorer: Susanne Gustafsson och Carina Persson (ordinarie)  
                                        Margareta Gustafsson och Johan Skage (suppleanter) 

12  Fråga om val av valberedning 

13  Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

 

Utsänd tillsammans med medlemsbrev våren 2014 

 

 


