
 

 

Kallelse till stämma Möte nr 1 
Medlemmarna i Millegarne Vägars samfällighetsförening i Ronneby/Listerby kallas härmed till stämma den 

4 augusti 2021 kl 18.00 i Leråkra Bygdegård 

 

Genom anslag på anslagstavlan vid postlådorna kommer kopia av följande handlingar att hållas tillgängliga 

för medlemmarna: 

 

 Verksamhetsberättelse 2019-05-01 - 2020-04-30 

 Resultat och Balansräkning 2019-05-01 – 2020-04-30 

 

Se även kompletterande möteshandlingar på föreningens hemsida www.millegarne.se. 

  

Debiteringslängd finns tillgänglig hos Per-Arne Bjurling och Anders Engström. 

 

Förslag till dagordning bifogas denna kallelse.  

 

Om en fastighet har flera delägare skall vid röstning en av delägarna företräda fastigheten. Icke närvarande 

delägare skall lämna fullmakt till delägaren som företräder fastigheten. Om någon fullmakt saknas utgår 

fastighetens rösträtt. Enligt REV 2020.04.02 kan en fastighetsägare vara ombud för flera andra fastigheter. 

Detta är temporärt tillåtet för att minska antalet vid föreningsmöten och därmed smittspridningen. 

Om en fastighet med mer än en ägare företräds av ombud erfordras fullmakt från samtliga delägare. 

Röstning kan ske enligt huvudtalsmetoden eller i frågor av ekonomisk betydelse enligt andelstalmetoden om 

någon medlem begär detta. I föreningen har alla andelstal 1, varför det inte blir någon skillnad i 

röstningsförfarande.  

 

OBS!  

Om du överlåtit din fastighet till annan ägare v.g. överlämna denna kallelse till din efterträdare och meddela 

dennes namn till föreningens sekreterare, som har till uppgift att hålla föreningens medlemsregister aktuellt. 

 

  FULLMAKT 

Gällande för stämman med Millegarne vägars samfällighetsförening 2021-08-04 

 

En fastighetsägare får temporärt vara ombud för flera fastigheter och måste ha fullmakt från samtliga 

delägare i respektive fastighet. 
 

Namn (delägare/ombud): 

 

har fullmakt att föra min talan för min fastighet i Millegarne nr:______  

vid Millegarne vägars samfällighetsförenings stämma 2021-08-04 

 

Ort och datum: 

 

 

Fastighetsägare (underskrift) 

 

 

  

http://www.millegarne.se/


 

 

Millegarne Vägars samfällighetsförening Ronneby/Listerby  

Ordinarie stämma för verksamhetsåret 2019- 2020  

Förslag till dagordning: 

 

Dagordning 

 
1. Årsmötet Öppnas 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd, beslut om röstning 

8. Styrelsens berättelse för det gångna året 

• Verksamhetsberättelse 

• Ekonomi 

9. Revisorernas berättelse 

•   Fastställande av resultat och balansräkning 

•  Verksamhetsberättelsen till handlingarna 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

• Skrivelse berör om det ligger inom styrelsens befogenheter i en samfällighet att inköpa 

ljusslingor och granar för den allmänna trevnaden 

12. Granskning och fastställande av  

• Förslag till verksamhet för kommande år 

• Kostnadsersättning till styrelsen för kommande år 

• Utgifter och inkomststat (budget) för kommande år, utdebitering samt datum för senaste 

inbetalning 

13. Meddelande att debiteringslängd finns tillgänglig för granskning 

14. Val av  

• Styrelseledamöter ordinarie för två år  

• Val av ordförande för ett år 

• Styrelsesuppleanter för ett år 

• Revisorer ordinarie för två år 

• Revisorssuppleanter för ett år 

15. Val av valberedning 

16. Inkomna skrivelser  

17. Övriga frågor  

• Städdagar 

18. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighållande för medlemmarna 

19. Avslutning 

 


