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Dagordning 

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad 

§ 2 Godkännande av röstlängd 

§ 3 Val av ordförande för stämman 

§ 4 Val av sekreterare för stämman 

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman 

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser 

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd 

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

§ 12 Val av revisorer 

§ 13 Fråga om val av valberedning 

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär) 

§ 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Material inför stämman i form av utgift- och inkomststat, debiteringslängd, styrelsens 

berättelse samt revisorns berättelse finns att se på biblioteket i Stenhamra fram till 14/5. 

Styrelsens budgetförslag för 2019 och årsredovisningen för 2018, inklusive styrelsens 

berättelse samt revisorns berättelse finns på föreningens hemsida, www.vardkasen.info   

 

Kom ihåg att ni alltid kan lämna er röst via en fullmakt till oss eller via någon annan medlem, 

om ni ej kan närvara. Observera att en person bara kan ha en fullmakt. Mall för fullmakt hittar 

ni på hemsidan under Information -> Fullmakt – Mall. 

  

 Framställan från styrelsen om fortsatt upprustning av 
del av Klyvarestigen 

Bakgrund: Pga bristfälligt underarbete håller sträckan på Klyvarestigen mellan de två 

farthindren på att gå sönder mer och mer. För att komma tillrätta med problemen krävs en 

upprustning av vägen med byte till ett ordentligt lager med bärande material följt av ny asfalt. 

 

Förslag: Styrelsen föreslår, för att säkerställa finansiering till nästa år, att avgiften hålls 

oförändrad under året. Arbetet föreslås påbörjas efter sommaren 2019 med asfaltering tidigt 

2020 för att undvika så mycket dammande som möjligt.  

http://www.vardkasen.info/

