
Kallelse till stämma/årsmöte 

Medlemmar i Osbergets Radhussamfällighet kallas härmed till stadgeenlig årsstämma. 

Tid: Tisdagen den 20 april 2021 kl 19.00  

Plats:  Digitalt på webben. Länk på vår hemsida, www.osberget.org, kommer finnas i god tid innan 

stämman öppnar. Gå in på hemsidan, klicka på länken och anslut till mötet. Inga lösenord eller 

liknande ska behövas. Vi hoppas att detta kommer fungera! 

Då vi inte har möjlighet att upprätta röstlängd som vanligt ber vi er som avser att deltaga på stämman att 

anmäla detta i förväg så underlättar det upprättandet av röstlängd mm. Maila tf. ordförande 

(tobias.rejno@prevecon.se) följande information: 

* namn på deltagare  

* epost 

* tfn-nummer 

* vilket hus ni bor i (PAG XX)  

Anmälan bör vara inne en vecka innan stämman, dvs senast 14e april för att underlätta förberedelsearbetet. 

Anmälan kan även göras med en lapp i brevlådan. 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie stämma, har att till styrelsen göra en skriftlig 

framställan därom senast en vecka före stämman. Motioner lämnas till tf. ordf. Tobias Rejnö, PAG 47. Medlem 

som ej personligen kan närvara, kan låta sig representeras via fullmakt. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Fråga om stämman utlysts i enlighet med stadgarna 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

6. Val av två personer, som jämte mötesordf. Ska justera protokollet/rösträknare 

7. Verksamhetsberättelse för 2020 

8. Revisionsberättelse för 2020 

9. Fråga om godkännande av revisionsberättelse 

10. Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

11. Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2021 

12. Val av styrelseledamöter 

13. Val av styrelsesuppleanter 

14. Val av revisorer 

15. Val av nomineringskommitté 

16. Behandling av inkomna motioner 

17. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden 

18. Avslutning 

Välkommen till en något annorlunda stämma. 

 

Påvelund 2021-04-05 

För styrelsen 

Tobias Rejnö 

Tf. ordförande 

Övriga handlingar tillhörande stämman finnes på samfällighetens hemsida (www.osberget.org)  

http://www.osberget.org/
mailto:tobias.rejno@prevecon.se
http://www.osberget.org/

