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Vargskinnets samfällighetsförening 

Styrelsen 
 

Kallelse  
Medlemmar av Vargskinnets samfällighetsförening kallas härmed till föreningsstämma 
torsdagen den 11 mars 2021 kl. 19.00-19.45 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. 
Föreningsstämman syftar till att avsluta det gångna året och starta det nya. 
 

Av hänsyn till Coronaviruset 
Eftersom vi har begränsade möjligheter att ha ett vanligt möte, och att vi enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer som mest kan vistas 10 personer i 
samlingslokalen samtidigt rekommenderar styrelsen att så många medlemmar som möjligt 
kan gå igenom underlaget i kallelsen inför årsmötet, och delge styrelsen eventuella 
synpunkter inför stämman. Har man möjlighet att delta genom ombud som kan representera 
flera medlemmar så rekommenderas detta. Ombud har rösträtt som dokumenteras i 
röstlängden vid uppvisande av fullmakt.  
 
Meddela gärna styrelsen avsikt att delta vid årsstämman så att vi kan planera efter hur 
många som kommer.  
 
Styrelsen kommer tillhandahålla munskydd på årsmötet.  
 

Digital inbjudan 
Denna länk ligger på hemsidan tillsammans med kallelsen, och kan användas för att ansluta till mötet 

digitalt. På dator ska länken kunna öppnas i en webbläsare utan att nya program behöver installeras, 

och till mobiltelefon eller padda krävs appen Microsoft Teams. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Zjc4Y2I2YTUtNDI5Zi00ZDU4LWJhODktOGExMWJkNzQ1OGQ1%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0f3630d-e5de-4172-b492-

0cf5cd387a41%22%2c%22Oid%22%3a%22e7518514-9f2b-496c-a9bc-f0bc9ced8b15%22%7d 

 

 

 

Dagordning  
   

1) Mötets öppnande. 

2) Val av ordförande för mötet. 

3) Val av sekreterare för mötet. 

4) Val av två justeringspersoner. 

5) Upprättande och godkännande av röstlängd. 

6) Godkännande av att stämman blivit kallad enligt stadgarna. 

7) Godkännande av dagordning. 

8) Genomgång av verksamhetsberättelsen. 

9) Genomgång av ekonomiberättelsen. 

10) Genomgång av revisorernas berättelse. 
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11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12) Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmar. 

13) Ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer. 

14) Förslag till budget med utdebitering och fondavsättning. 

15) Godkännande av budget. 

16) Val av styrelse och styrelseordförande. Till styrelsen ska 5 ledamöter och 4 suppleanter 
väljas för mandatperioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
a) Till ordinarie ledamöter föreslås omval, Conny Jansson (Björnfällen), Magnus Garfvé 

(Björnramen), Rolf Porsch (Vargskinnet) och Toni Nilsson (Björnfällen). 

b) Till ordinarie ledamot föreslås nyval av Mona Lund (Björnfällen).  

c) Till suppleanter föreslås omval av Robin Jonsson (Björnramen), Erica Båvenäs 

(Vargskinnet) och Anna Rönnblom (Björnfällen). 

d) Till suppleant föreslås nyval av Kristin Reising (Björnfällen). 

e) Till ordförande för styrelsen föreslås Toni Nilsson (Björnfällen). 

17) Val av revisorer. Till revisorer ska 2 revisorer och 1 suppleant till revisorerna väljas för 
mandatperioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
a) Till revisor föreslås omval av Ann-Sofie Lundqvist och Frida Karlén. 

b) Till revisors suppleant föreslås omval av Andreas Braneby. 
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18) Fråga om val av valberedning. 

a) Förslag till omval av Rolf Schrötter och Kent Evertsen för mandatperioden fram till 

nästa ordinarie föreningsstämma. 

b) Förslag till nyval av Anders Ahlm för mandatperioden fram till nästa ordinarie 

föreningsstämma. 

19) Övriga frågor. 

20) Meddelande om tid och plats för tillhandahållande av stämmans protokoll. 

21) Mötets avslutande. 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Verksamhetsberättelsen. 
Bilaga 2. Ekonomiberättelsen. 
Bilaga 3. Förslag till budget med utdebitering och fondavsättning 
 
 

 
Välkomna! 
Per Wahlström 
Styrelsens ordförande 
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