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STYRELSEN KALLAR HÄRMED TILL DEN UPPSKJUTNA ÅRSSTÄMMAN.  
 
STÄMMAN HÅLLS D. 5 SEPTEMBER 2020 KL. 10:00 I LUTHERSKA 
MISSIONSHUSET, LANDSHÖVDINGEVÄGEN 29, ÅSLJUNGA 
 
Lokalen är mycket rymlig och ger möjlighet för att hålla de avstånd som 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

           
Vi uppmanar alla medlemmar att närvara vid stämman och dela med sig av synpunkter på 
hur vår samfällighet kan utvecklas i framtiden. Regler för fullmakt om du inte kan närvara, 
hittar du i våra stadgar §19 
https://www.sjohultet.se/onewebmedia/lantmäteriet%20Registrerade%20stadgar%2020181
001.pdf 
 
Valberedningen har tagit fram förslag till ledamöter, men det fattas en ledamot och en 
suppleant, så om du skulle vara intresserad av att deltaga i styrelsearbetet, så anmäl dig 
gärna på styrelsen@sjohultet.se  
 

 
Vänliga hälsningar och på återseende 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
Valberedningens förslag till ledamöter 2020 – 2021 
 
Ordförande: Johnny Sörensen 
Ordinarie ledamöter: Lena Wahlström, Claes Andersson, Camilla Lissing,… 
Suppleanter: André Johansson, … 
Revisor: Jesper Brink 
Revisorssuppleant: Göran Sandberg 

 

 
 
 
 

https://www.sjohultet.se/onewebmedia/lantmäteriet%20Registrerade%20stadgar%2020181001.pdf
https://www.sjohultet.se/onewebmedia/lantmäteriet%20Registrerade%20stadgar%2020181001.pdf
mailto:styrelsen@sjohultet.se


KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA i 
SJÖHULTETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Orgnr: 716436–6184 

5 september 2020 kl. 10:00 i LUTHERSKA MISSIONSHUSET, Landshövdingevägen 29 
Åsljunga 

 
Handlingar finns i gemensamhetslokalen samt på webbplatsen www.sjohultet.se 
Dagordning: 
 
1.         Stämman öppnas. 
2.         Val av ordförande för stämman. 
3.         Val av sekreterare för stämman. 
4.         Val av två justerare tillika rösträknare. 
5.         Prövning att stämman utlysts stadgeenligt. 
6.         Fastställande av röstlängd. 
7.         Godkännande av dagordningen samt anmälan av frågor till punkt 17.        
8.         Styrelsens och revisorns berättelser för verksamhetsåret 2019. 
9.         Ansvarsfrihet för styrelsen för 

                 a) räkenskapsperioden 20190101–20190427. 
                 b) räkenskapsperioden 20190427–20191231.  

10.         Disposition av årets resultat. 
11.         Propositioner och motioner 
              a. Proposition angående uttag av avgift av medlem för ändring av   
                   andelstal. 
12.        Ersättning till styrelsen och revisorerna.   
13.        Debitering/Budget 2021 
 a. Godkännande av debiteringslängd. 
 b. Godkännande av budget för 2021. 
14.        Val av styrelseordförande, styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter. 
15.        Val av revisorer. 
16.        Fråga om val av valberedning. 
17.        Övriga frågor (utan möjlighet till beslut). 
18.        Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
19.        Stämman avslutas. 
 
 

http://www.sjohultet.se/

