Kallelse till föreningsstämma
2021-04-25 15:00
Styrelsen välkomnar alla medlemmar till årets stämma som, pga pandemin, i år kommer att
hållas online via Zoom.
Zoom finns tillgängligt för alla större plattformar som telefoner, datorer och
iPads/paddor. Information om hur man installerar och använder Zoom kommer
mailas ut till alla registrerade den 22 april samt på vår hemsida från och med
2021-04-12.

Registrering
För att delta i stämman så behöver man gå in och registrera sig i vårt formulär på denna
adress innan 2021-04-21:
https://go.ea.com/mastersangaren20210425
Fullmakt behöver skrivas på och lämnas in till styrelsen innan mötet om ni är ombud.
Blanketter finns på hemsidan, kontakta styrelsen@mastersangaren.se för inlämning.
Samfällighetens hemsida är www.mastersangaren.se.

Dagordning
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två (2) justeringsmän
Fråga om mötets behöriga utlysande
Styrelsens och revisorernas berättelser
Ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner/propositioner
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat med debiteringslängd och avsättning till
underhålls- och förnyelsefond samt förslag till disposition av denna
9) Valberedningens redogörelse
10) Val av styrelseledamöter och suppleanter
11) Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant
12) Val av valberedning
13) Övriga frågor

Extra undersökning om laddstolpar vid våra parkeringsplatser
Vi vill även passa på att undersöka intresset av laddstolpar vid våra parkeringsplatser.
Ni kan registrera er ståndpunkt i detta formulär:
https://go.ea.com/mastersangarenladdstolpar
Varmt välkomna, Styrelsen.

(Vänd för information om vårens städdag)

Välkommen till vårens städdag
2021-05-02 kl 10.00
Styrelsen välkomnar alla till vårens städdag med samling utanför lokalen.
Vi kommer städa våra gemensamma områden, lekplatser samt lokalen och rusta upp där det
är möjligt.
Det kommer även finnas en container uppställd längs med huvudgatan in i området.
I containern får ENDAST buskar, löv och ris slängas.
Hittar du något du är osäker om så fråga en person i styrelsen under dagen.
Har du några förslag om vad vi borde fixa till så får du gärna kontakta oss med ditt förslag så
vi kan införskaffa material inför städdagen.
Maila oss på styrelsen@mastersangaren.se
Varmt välkomna, Styrelsen.

(Vänd för information om föreningsstämman)

