Zetterlundsvägens Samfällighetsförening
Juni 2022

Kallelse/inbjudan till extra stämma
Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till extra
stämma tisdagen den 21 juni kl. 19.00 i föreningslokalen på Zetterlunds väg 25.
Mall för att ge fullmakt till ombud finns på hemsidan. Boende i Brf bjuds in att
närvara under stämman men representeras av sin styrelse.
Den extra stämman hålls med anledning av Skatteverkets nya regler för samfälligheter som
påverkar oss när det gäller kravet att redovisa moms samt ändra räkenskapsår till
kalenderår. Styrelsen har därför fattat beslut om att hålla en extra stämma för att ta upp de
punkter som anges nedan. Att föreningen blir momspliktig kommer påverka vår ekonomiska
redovisning men innebär ingen förändring för samfällighetsavgiften.
Material inför stämman finns tillgängligt på hemsidan www.zetterlund.org och i Boappa. Enstaka
papperskopior kommer läggas i föreningens info-låda, tar dessa slut kan du kontakta styrelsen.

Dagordning
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Mötets öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Upprättande av röstlängd
Frågan om mötet blivit i laga ordning utlyst
Styrelsens förslag om att ändra föreningens stadga
a) § 11 Räkenskapsår
Förslag på ny lydelse: ”Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31
december”
b) § 12 Föreningsstämma
Förslag på ny lydelse första stycket: ”Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer”
c) § 14 Motioner
Förslag på ny lydelse andra stycket: ”Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma,
skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari”

9)
10)
11)

12)

Styrelsens förslag att förlänga innevarande räkenskapsår t o m 31 december 2022
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för perioden 1
september-31 december 2022 (bilaga)
Styrelsens förslag att förlänga mandatperioden på nuvarande styrelseledamöter
samt suppleanter under perioden 1 september 2022 fram till ordinarie stämma i
mars 2023.
Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
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