Sjöhultets Samfällighetsförening
Sjöhultet 511, 286 92 Örkelljunga

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022
Styrelsen för Sjöhultets Samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie årsstämma 2022.
Stämman hålls den 23 april kl. 10.00 i matsalen på Von Reisers skola i Åsljunga. Adressen är
Sjökaptensvägen 6, 286 72 Åsljunga.
Inför mötet kan ni ta del av vårt material så att ni är informerade. Ni hittar
årssammanställningen för 2021 inklusive budget för 2023 på vår hemsida under
Medlemsinfo/Årsstämma.
Vi uppmanar alla medlemmar att närvara vid stämman och dela med sig av synpunkter på
hur vår samfällighet kan utvecklas i framtiden.
Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande: Birgitta Wallstedt
Ledamöter: Claes Andersson, Lasse Andersson, Camilla Lissing, Göran Sandberg
Suppleanter: André Johansson, Daniel Tell
Revisor: Jesper Brink
Valberedning: Lars Thorén
Om du skulle vara intresserad av att deltaga i styrelsearbetet, eller bara vill höra vad
styrelsearbetet går ut på, kontakta oss gärna på info@sjohultet.se.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA i

SJÖHULTETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org.nr: 716436-6184
23 april 2022 kl. 10.00 på Von Reisers skola, Sjökaptensvägen 6, 286 72 Åsljunga
Handlingar finns i gemensamhetslokalen samt på webbplatsen www.sjohultet.se.
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Stämman öppnas
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justerare tillika rösträknare
Prövning att stämman utlysts stadgeenligt
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordningen samt anmälan av frågor till punkt 17
Styrelsens och revisorns berättelser för verksamhetsåret 2021
Ansvarsfrihet för styrelsen för
a. räkenskapsperioden 2021-01-01 – 2021-07-03
b. räkenskapsperioden 2021-07-04 – 2021-10-23
c. räkenskapsperioden 2021-10-24 – 2021-12-31
Disposition av årets resultat
Propositioner och motioner
a. Proposition från styrelsen om ändring av stadgar, se bilaga
Ersättning till styrelsen och revisorerna
Debitering/Budget 2023
a. Godkännande av debiteringslängd
b. Godkännande av budget för 2023
Val av styrelseordförande, styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter
Val av revisorer
Fråga om val av valberedning
Övriga frågor (utan möjlighet till beslut)
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämman avslutas

Proposition angående ändring av stadgar för Sjöhultets Samfällighetsförening.

Våra stadgar är baserade på Lantmäteriets normalstadgar för Samfällighetsföreningar. Lantmäteriet
har i 2021 ändrat normalstadgarnas § 6 angående val av styrelse och styrelsen föreslår att
årsstämman ändrar våra stadgar, så att de överensstämmer med de nya normalstadgarna.
Ändringen i normalstadgarna är gjord på uppmaning av bl.a. föreningen Villaägarna och
förtydligar, att styrelsen även kan väljas på en extra stämma om behov undantagsvis skulle uppstå.
Nuvarande § 6 lyder således:
§ 6.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år.
Föreningsstämman väljer ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Konstituerande styrelsemöte ska hållas i direkt anslutning till föreningsstämman.

Styrelsen föreslår att § 6 ändras till
§6

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma för tiden fram
till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år.
Föreningsstämman väljer ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Konstituerande styrelsemöte ska hållas i direkt anslutning till föreningsstämman.

