Ordinarie stämma 2018
Sanda Ängar samfällighetsförening

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening
16 maj kl. 18.30 i Grimstagården,
Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från
styrelsen samt vara med och påverka!

Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Styrelsen och revisorernas berättelser
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens uppgift
10. Samfällighetens gemensamhetsytor, lekplats
11. Motioner
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
14. Val av styrelse, suppleanter och ledamöter
15. Val av revisorer
16. Fråga om val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
19. Stämman avslutas
Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan
stämman, adress:
Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Gunilla Silfverduk
Frisells gata 18
194 69 Upplands Väsby
Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se
Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt
hos ordförande Gunilla Silfverduk.
Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för
medlemmarna hos Gunilla Silfverduk en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet.
Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.
Är du intresserad av styrelseuppdrag? Vi har behov av att fylla ett antal platser efter de som slutar i år och
söker därför efter nya personer. Vi träffas ca 5-6 gånger per år och det är inga stora frågor vi behandlar
utan det mesta flyter nu på. Ett trevligt och lättsamt sätt att träffa några av sina grannar. Dessutom går vi
ut och äter en gång per år som ersättning då inget arvode utgår.
Anmäl intresse till valberedningen@sandaangar.se
Välkomna! /Styrelsen

Till nya medlemmar:
Välkommen till Sanda Ängar Samfällighetsförening
Vi hoppas att ni trivs bra i er nya bostad och i ert nya område!
Samfällighetsföreningen förvaltar 3 gemensamma ytor. Grusparkering utanför Adlerfelts gata 1-3, lekplats
och grönytan mellan Frisells gata och Adlerfelts gata samt en markyta bakom Frisells gata 25-33.
Samfällighetsföreningens styrelse består av:
Gunilla Silfverduk, ordförande
Lisa Westin Persson, kassör
Stefan Hellberg, ledamot
Katarina Timåker, ledamot
Johan Sunnvius, suppleant
Anders Söderlund, suppleant
Årsmöte i föreningen hålls enligt stadgarna i maj månad. Som medlem förväntas du hålla dig informerad
om vad som pågår i föreningen genom att:







ta del av informationen på hemsidan
registrera din e-post på hemsidan
närvara vid årsmöten
betala den på årsmötet fastställda årsavgiften senast 30 juni. (Brf Sanda 1:236 betalar avgiften i
klump för de 22 medlemmar boende på Frisells gata 2-8)
samt
ställa upp som funktionär i styrelse och valberedning

På föreningens hemsida, http://www.sandaangar.se, finns ytterligare information gällande samfälligheten.
Glöm inte att registrera din e-postadress – det är viktigt att styrelsen kan nå ut med information till alla
medlemmar!
Det finns även möjlighet för dig att komma i kontakt med styrelsen via hemsidan.
Om det är något ni undrar över är ni varmt välkomna att höra av er via hemsidan!
Med vänlig hälsning
Styrelsen

