2020-12-01

Kallelse till Årsmöte.
Stornärfjällets Samfällighetsförening Org. nr. 716413-1570
Kallelsen skickas till de personer som är registrerad betalningsansvarig för fastigheten
det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

När: Måndag 2020-12-28 Kl.17.00
Var: Digitalt via Zoom, vänd sida för instruktioner hur du
registrerar dig för deltagande i mötet.
Förslag Dagordning:
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Förteckning över mötesdeltagare – upprättande av röstlängd
§ 5 Godkännande av dagordningen
§ 6 Godkännande av kallelsen till mötet
§ 7 Val av protokolljusterare för årsmötet
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Resultat och balansräkning
§ 0 Revisorernas berättelse
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Styrelsens förslag till budget och utdebitering
§13 Förevisande och godkännande av debiteringslängden
§14 Val av styrelseledamöter. Valberedningen presenterar förslag.
§15 Val av styrelsesuppleanter. 2 suppleanter på 1 år
§16 Val av revisorer. 2 revisorer på 1 år
§17 Val av 1 revisorssuppleant på 1 år
§18 Val av valberedning
§ 19 Motioner har ej inkommit.
§ 20 Protokollets tillgänglighet, på Hemsidan 2021-01-13
§ 21 Mötet avslutas
Tidigare årsmötesprotokoll finns på: www.stornarfjallet.se
Hans Perbjörs
Ordförande

Digital Årsstämma måndagen den 28 december, kl. 17.00
Stornärfällets Samfällighetsförening
På grund av de fortsatta rekommendationerna från FHM (Folkhälsomyndigheten) i
samband med Coronaviruset covid-19 där vi vill begränsa risken för smitta, har
styrelsen beslutat att genomföra Årsstämman digitalt måndagen den 28 december,
kl.17.00. Du kan som medlem delta på stämman digitalt via din telefon, surfplatta
eller dator.
Den digitala stämman kommer administreras av BoNea och hållas i Zoom, ett
program som finns för både Mac, PC, iPhone, iPad och Android-telefoner.
Det är väldigt lätt att installera (görs nästan automatiskt första gången du kopplar upp
dig). Var inte orolig, du kommer mottaga instruktioner om hur du kopplar upp dig!
Så här gör du för att delta på stämman digitalt:
•

Sänd omgående en e-post till kontakt@bonea.se med nedan information:
Anmälan ska göras senast fredagen den 25 december, kl. 17.00.
o
o
o
o
o

Skriv att du önskar deltaga på Årsstämman digitalt
Föreningens namn: Stornärfjällets Samfällighetsförening
Förnamn och efternamn på medlemmar som ska deltaga
E-postadress (endast en per fastighet)
Fastighetsbeteckning, måste anges.

•

Du kommer sen att mottaga en e-post med information och instruktioner om
hur du kopplar upp dig till Zoom och mötet.
Se din mapp för skräppost så att denna e-post inte hamnat där.

•

Ha den vidhäftade Dagordningen tillhands vid den digitala stämman, samt
årsredovisningen som bifogas denna kallelse.

Med vänlig hälsning, Styrelsen, Stornärfjällets Samfällighetsförening

