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Kallelse till ordinarie Årsmöte 2021

Tid: Lördag den 24 juli 2021, kl. 11.00 – Observera tiden!

Plats: Hos familjen Larsson-Kindström-Roos, Långestrandsvägen 13, Öddö 
2:101.

Med anledning av kvarvarande restriktioner rörande Covid-19 är det lämpligt att vi 
även i år håller Årsmötet på plats där vi lättare kan sprida ut oss. Liksom förra året, då 
vi nyttjade fam Birger Svenssons gräsmatta, ombedes ni ta med egen stol!

Röstning via ombud med fullmakt

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och för-
eningsstämmor som trädde i kraft den 15 april 2020 och som skulle gälla till utgång-
en av 2020 har förlängts på grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smitt-
spridning i samhället. Lagen kommer att fortsätta att gälla till utgången av 2021. 
Styrelsen har beslutat att en medlem i föreningen får ta emot 4 fullmakter.

Om du ska skriva fullmakt för någon att företräda dig är det viktigt att i förväg klar-
göra för den som får fullmakten hur du tänker rösta i en viss fråga.

För att underlätta detta har vi tagit fram en mall med kryssalternativ för ett antal 
frågor som tas upp för röstning vid årsmötet.

Fullmakten liksom övriga handlingar återfinner du bland årsmöteshandlingarna på 
föreningens hemsida.

Välkomna!

Styrelsen

Med glada tillrop

Öddö 23e juni 2021

Göran Roos
Ordförande Långestrands Samfällighet 2020-2021
+46 (0)708 63 05 12
goran.roos@icontribute.se
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Dagordning
 1. Mötet öppnas

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Val av sekreterare för stämman

 4. Val av två justerare tillika rösträknare

 5. Fråga om årsmötet är utlyst enligt LSF:s stadgar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultatredovisning (föredras)

 8. Beslut om att godkänna verksamhetsberättelse och resultatredovisning

 9. Revisorernas revisionsberättelse (föredras)

 10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 11.  Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

 12.  Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

 13.  Styrelsens förslag på budget och debiteringslängd

 14.  Fastställande av budget och debiteringslängd

 15. Val av styrelse och styrelseordförande

 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 17. Val av funktionärer för de olika verksamheterna

 8. Övriga frågor

 19. Mötet avsluts


