
Kallelse

Till ordinarie stämma

Tid: Lördagen 29/5 2021, kl 10:00

Plats: Dansbanan, Granlunds fritidsområde

Dagordning ordinarie stämma för Granlunds fritidsområdes SFF:
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman. Kan väljas av stämmoordförande.

4. Godkännande av närvarolistan som röstlängd.

Vid begäran om andelstalsröstning måste andelstal anges på röstlängden.

5. Godkännande av dagordning.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

8. Genomgång av årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

9. Genomgång av revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Förslag: Resultat överföres i ny räkning och stadgeenlig överföring till fonder.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Beslut om ersättning till styrelse, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda.

Förslag: Samma ersättning som förra året.

14. Beslut om styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för nästa

räkenskapsår.

Förslag: Se bilagor Budget och sammanfattad debiteringslängd som innefattar en höjning av

avgiften för GA1, Vägar till 1100 kr (från 900 kr).

15. Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare.

Förslag: 5 ledamöter och 2 ersättare.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Förslag: Se valberedningens förslag i bilaga.

17. Val av revisor och suppleant.

Förslag: Se valberedningens förslag.

18. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande.

Styrelsen föreslår omval av både Ramona Ankarström och Lena Skott som sammankallande.

19. Framställningar från styrelsen och förslag från medlemmarna

Inga framställningar eller förslag läggs fram.

20. Övriga frågor

21. Information om när stämmoprotokollet görs tillgängligt på föreningens hemsida.

22. Avslutning.

Bilagor:

1. Årsbokslut, balans och resultatrapport

2. Verksamhetsberättelsen

3. Revisionsberättelse

https://drive.google.com/file/d/1mlURjgGqxcJyClWrYBzvyTqduBZIml3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZF_Mh0bWiNlyb7kQaT5dvsUxi4hDWLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CTk8yaRHswmwUFb7ANdyc7xj1pL40OI4/view?usp=sharing


4. Budget

5. Debiteringslängd, sammanfattning.

6. Valberedningens förslag

Information om stämman med anledning av Covid-19
Årets stämma blir likt förra årets stämma. Underlag och förslag till beslut framgår helt av kallelsen
med bilagor. Därigenom hoppas vi att de flesta, och i synnerhet riskgrupper, ska känna sig
bekväma med att avstå från det fysiska mötet och hellre deltar genom dator, telefon och/eller
ombud. Om vi tillsammans planerar och förbereder oss med följande punkter så tror vi att vi kan
genomföra en stämma med få fysiskt närvarande personer.

För alla
● Dokumentet som du nu läser innehåller all dokumentation som kommer att presenteras på

stämman. Inga nya dokument kommer att presenteras under stämman.
● Stämman kommer att hållas utomhus, på vår dansbana, inget socialt umgänge.
● Vänligen kom endast en representant för din fastighet så att vi blir så få som möjligt på

stämman
● Kom endast om du är fullt frisk, minsta symtom så avstå
● Håll avståndet! Betänk att alla talar med hög röst så bred ut er.

För de som vill rösta men väljer att inte närvara
● Rösta via ett ombud som du litar på i styrelsen. Fyll i formulär på hemsidan granlunds.nu.

Sök där efter “stämman” eller klicka på länken nedan om du läser detta digitalt:
https://www.granlunds.nu/port/index.php?page=stamman

● Eller rösta via ombud som du själv valt ut.
Skriv en egen fullmakt som ombudet har med sig

För de som vill följa med i stämman på distans
Om tekniken är med oss ska vi göra som förra året. Erbjuda digital närvaro och att följa stämman i
sin dator, surfplatta eller smarta telefon.

● Om du fått kallelsen från Granlunds via e-post har du också fått en länk att klicka på när det
är dags.

● Om du inte fått kallelsen via e-post är du inte med på epostlistan.Gör följande:
○ Anmäl din e-post via kontaktformuläret på hemsidan eller e-posta

granlunds.samfallighet@gmail.com
○ Acceptera att gå med i granlunds-sff e-post grupp, när du får svar.
○ Länken till mötet finns i epostlistan eller i eposten med kallelsen.

https://drive.google.com/file/d/1n6kEqjc0-EYP6smqtogJRK5y4X5dh1Zh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1svvJHzkJqGByB0EY3BLUePrTsHfLlWGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Q_xT4EYqBHscpB5ElwiVUeEzXlGWkmp/view?usp=sharing
https://www.granlunds.nu/port/index.php?page=stamman
mailto:granlunds.samfallighet@gmail.com

