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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2016

Datum: måndag den 30 maj 2016
Tid: klockan 18.30
Plats: IFK Umeås kansli, Hyggesvägen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Behörig utlysning av stämman

4. Upprop och fastställande av röstlängd

5. Val av presidium till stämman
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. två justerare
d. två rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 (bilaga 1)
Förslag till beslut:
Att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

7. Ekonomisk redovisning för 2015 (bilaga 2 och 3) 
Förslag till beslut:
Att godkänna ekonomiska redovisningen
Att årets överskott 2015 balanseras i ny räkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet 

10.Budget och månadsavgifter för 2016 (bilaga 4)
Förslag till beslut:
Att godkänna budget för 2016
Att månadskostnaderna för 2016 sänks med 305 kronor per månad för femmorna,
300 kronor per månad för fyrorna och 290 kronor per månad för 28M (enligt 
kostnadsfördelning) från och med 1 juli 2016 till 5:or 3 645 kr, 28 M 3 550 kr, 4:or 
3 400 kr (nuvarande hyror är 5:or 3 950 kr, 28 M 3 840 kr, 4:or 3 700 kr)

11.Ersättning till styrelse och revisorer
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12.Val av styrelse
a. Ordförande
b. Ledamöter
c. suppleanter
d. revisorer och revisorssuppleanter

13.Val av valberedning

14.Rapportering från styrelsen

15.Motions behandling – inga motioner inkomna

16.Övriga frågor

17.Mötet avslutas

________________________________

Som husägare bör Du:

 Lämna Dina synpunkter till styrelsen inför stämman om Du saknar någon 
punkt i föreslagen dagordning.

 Alla delägare i samfällden har rösträtt. Om någon ägare inte finns på plats 
vid omröstning krävs fullmakt (underskrift som medger annan att rösta) i 
dennes ställe, finns blankett på hemsidan www.tallbacken.info 

 Delta i stämman för att få veta vad som gäller och vad som skall hända i 
framtiden inom samfälligheten.

________________________________

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse 2015
2. Resultatrapport 2015 
3. Balansrapport 2015
4. Budgetutfall 2015 och Budget 2016

.   
_________________________________
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