Kallelse och underlag för poströstning vid ordinarie
föreningsstämma i Baltora VA samfällighetsförening.
Lördag den 6 juni kl 11.00. Mötet hålls digitalt.
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag
införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en samfällighetsförening kan
poströsta inför föreningsstämma.
Styrelsen i Baltora VA samfällighetsförening har vid sitt möte den 16 maj fattat beslut att
kalla till ordinarie föreningsstämma och att röstning ska kunna ske genom poströstning. Mötet
kommer att hållas digitalt över Skype. Medlem som önskar delta i mötet kan maila till
föreningen för att erhålla en länk.
Poströstningen går till så att du som röstar markerar rutan JA eller NEJ om du bifaller
förslaget i punkten eller ej. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte
något svarsalternativ. Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer.
Valberedningens/styrelsens förslag ska antas eller förkastas.
Ifylld poströstningsblankett ska lämnas i föreningens brevlåda senast den 5 juni kl 15.00.
Poströsten kan också mailas till baltoravatten@gmail.com. Du behöver inte skanna in
blanketten, det räcker att du i mailtexten punktvis anger hur du vill rösta. (Ex 1. Ja, 2. Ja, Osv)
Protokoll från stämman kommer att hållas tillgänglig på sedvanligt sätt på hemsidan och i
föreningens postlåda två veckor efter avslutad stämma.
Frågor om ovanstående besvaras av styrelsen.

Formulär för POSTRÖSTNING
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Baltora VA
samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 6 juni 2020.

………………………………

………………………….

Namn

Fastighet

………………………………

………………………….

Tel

Datum

………………………………..
Underskrift

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
Valberedningen föreslår Sten Planebo som ordförande för stämman.
Bifall till valberedningens förslag?
Ja

Nej

3. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare vid stämman.
4. Val av två personer att vara rösträknare samt att jämte stämmoordförande justera
protokollet.
Valberedningen föreslår Peter Stackelberg och Clary Bergström att vara justerare och
rösträknare.
Bifall till valberedningens förslag?
Ja

Nej

5. Upprättande av röstlängd
Röstlängden utgörs av inskickade poströster och digitalt närvarande.

6. Godkännande av dagordning
Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning
Bifall till styrelsens förslag till dagordning?
Ja

Nej

7. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före
föreningsstämman.
Styrelsen har kallat genom utskick i mail, anslag på hemsida och samt i förekommande fall i
medlems brevlåda. Utskicken har skett den 21 maj 2020.
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?
Ja

Nej

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
Handlingarna har funnits tillgängliga på föreningens hemsida.

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
Revisorn har tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.

Bifall till att fastställa framlagd resultat- och balansräkning?
Ja

Nej

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till revisorns förslag?
Ja

Nej

11. Fråga om arvode och reseersättning till styrelsen, revisorer och valberedning.

Valberedningen förslår oförändrade ersättningar.
Bifall till förslaget?
Ja

Nej

12. Fastställande av budget.
Styrelsen har i årsmöteshandlingarna lagt fram förslag till budget.
Bifall till förslaget?
Ja

Nej

13. Fastställande av årsavgift för 2020.
Styrelsens föreslår uttaxering av årsavgift på 12.120 kr uppdelad på fyra kvartal. (Det
blir en genomsnittlig kvartalsavgift för år 2020 på 3.030 kr)
Bifall till förslaget?
Ja

Nej

14. Debiteringslängd framlagd på stämman, innehållande varje medlems årsavgift,
totalsumma för samtliga medlemmars årsavgifter samt förfallodag angiven.

15. Val av styrelse.
Valberedningen föreslår omval av Sten Planebo och Clary Bergström som ordinarie
ledamöter på 2 år.
Valberedningen föreslår omval av Liz Gauffin och Benny Nilsson som suppleanter på
1 år.
Övriga ledamöter har kvarvarande mandattid.

Bifall till förslaget?
Ja

Nej

16. Val av revisorer.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Peter Borwin.
Bifall till förslaget?
Ja

Nej

17. Val av valberedning.
Valberedningen föreslår att styrelsen är valberedning.
Bifall till förslaget?
Ja

Nej

18. Stämmans avslutande

