
 
 

Kallelse till Södra Skiljebo Samfällighetsförenings årsstämma 2018 
 

Medlemmar i Södra Skiljebo Samfällighetsförenings kallas härmed till ordinarie 

årsstämma, onsdag den 18 April kl.18,30 i Martasalen, Tomaskyrkan, Skiljebo. 

Efter mötet bjuder föreningen på kaffe/the och landgång. 

 

Dagordning 

1 Årsstämman öppnas av föreningens ordförande 

2 Val av ordförande för stämman 

3 Val av sekreterare för stämman 

4 Val av två justeringsmän 

5 Godkännande av dagordningen 

6 Fråga om kallelsen skett enligt stadgarna 

7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

8 Balans- och resultaträkningen för 2017 samt revisorernas berättelse 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10 Arvode för styrelsen, värmeskötare för budgetåret 2017. 

(Styrelsens förslag: Enligt tidigare beräkningsgrund baserat på 21 % av ett  

basbelopp) fördelning år 2017 Ordförande 7% Sekreterare 5% Värmeskötare 3% 
Ledamot 2% Ledamot 2% Ledamot 2% 

11 Fastställande av budget, månadsavgift och avsättning till underhållsfond. 

(Styrelsens förslag är att fastlagd månadsavgift följer de tidigare deklarerade och 

kommunicerade 4 olika nivåer av avgifter/ månad) 

12 Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år (avgående är Susanne Larnebo, Ann-

Christin Ahlström) 

13 Val av tre styrelsesuppleanter på ett år (avgående är Åke Paulsson, Tommy Ling, ) 

14 Val av värmeskötare på ett år (avgående är (Valter Glatter)  

15 Val av två revisorer på ett år (avgående är Christina Andersson och Lars Envall)  

16 Val av en revisorssuppleant på ett år (avgående är Hans Flodin) 

17 Val av valberedning, 2 personer, på ett år (finns ingen kandidat) 

18 Beslut om vem som har teckningsrätt för föreningen  

( Styrelsens förslag: Ordförande och kassören var och en för sig ) 

19 Val av ordförande under ett år. 

20 Anmälan om nya medlemmar under perioden 2017-01-01 -- 2017-12-31. Robbin 

Westmark Lindmätargatan 8, Petronella Riby/Mattew Kibbis Dagsvärmargatan 6 

21 Transformatorkullen,  

22 Stadgeenligt inkomna frågor och motioner från Håkan Fhene, Lasse Munter. Vad vill 

vi med hemsidan behålla/ avyttra. 

23 Rapporter och övriga frågor. Cylinderlås, förseningsavgift vid avläsning.  

24 Årsstämman avslutas av ordföranden. 

 

Västerås 2018-03-14 

 

Susanne Larnebo, föreningsordförande 

 



 
 

Anmälningsblankett till Årsstämman, 18/4  kl. 18.30,  

Plats: Martasalen, Tomaskyrkan, Skiljebo 
 

Kryssa i rutorna nedan och lämna ditt svar i brevlådan till 

Susanne Larnebo Guldvingegatan 8 eller mail  

susanne_larnebo@tele2.se senast 10/4. 

Kallelse och anmälningsblankett kommer att finnas på hemsidan. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

□  Jag vill anmäla deltagande på årsstämman med ________person ( er ).  

 

□  Jag kan dessvärre inte närvara vid detta tillfälle. 

 

 

 

 

Namn:____________________________________________ 

 

Gatuadress:________________________________________ 

 

Telefon / mailadress:_________________________________ 

 

 

Ekonomisk rapport och protokoll för 2017 kommer att finnas på vår hemsida efter 

årsstämman, www.sodraskiljebo.se 

 

http://www.sodraskiljebo.se/

