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Jägersro Villastads Samfällighetsförening 
 

 

KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA 2017 
Med stadgenliga förhandlingar 

Onsdagen den 15:e mars 2017 kl. 19.30 

i Höja skolans matsal (samma lokal som i 2016) 
 

Förslag till dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Ordinarie stämmas behöriga utlysande    

§ 3 Fastställande av röstlängd 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

§ 5 Val av funktionärer för stämman 

 a/ Ordförande 

 b/ Sekreterare 

 c/ Två justeringsmän, tillika rösträknare 

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2016 

§ 7 Ekonomisk berättelse för 2016 

§ 8 Revisionsberättelse för 2016 

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2016 

§ 10 Inkomna motioner 

§ 11 Antalet styrelsemedlemmar och mandatperiod för dessa 

§ 12 Val av styrelse för 2017 

 a/ Ordinarie ledamot Thomas Greek har ett år kvar 

 b/ Ordinarie ledamot Benjamin Stamcar har ett år kvar 

 c/ Ordinarie ledamot för två år,  Fernando Cano omval 

 d/ Ordförande för styrelsen för ett år, väljs bland ordinarie ledamöter 

 e/ Suppleant för ett år,  Zoran Cullibrick omval 

 f/ Revisor för ett år, nyval (Lennart Bundy avgår), Anita Ringdahl på förslag 

 g/ Revisors suppleant för ett år, Anita Hansson på förslag 

 h/ Ledamöter till valberedningen,  vakant 

§ 13 Beslut om styrelsearvode 2017 

§ 14 Information om våra lån 

§ 15 Beslut om budget för 2016 

- Då föreningens ekonomi är utmärkt och vi får amorterat extra på våra lån pga den 

lägre räntan, så är styrelsens förslag att vi behåller avgiften på 475:- /mån och 

hushåll. 

- För att se styrelsens budgetförslag, gå till föreningens hemsida.  

- Förslaget är i enlighet med att behålla en solid ekonomi och följa bankernas 

rekommendationer om att vid lägre ränta skapa en buffer till senare tillfälle eller 

att amortera mer på lånen innan räntan går upp. 
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§ 16 Övriga frågor   

§ 17 Mötet avslutas 

 

Övriga stadgar, kallelse, budgetförslag samt revisions- och förvaltningsberättelse (årsbokslut) 

finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.jagersrofiber.se 

 


