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Kl. 19.00 utanför Koppargården 
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Mötet kommer att hållas utomhus 
 

 
OBS! 
Förslag till debiteringslängd kommer att finnas för översyn på mötet. 
Verksamhetsberättelse 2019/2020, motioner från medlemmar inklusive 
styrelsens svar och förslag, verksamhetsplan 2020/2021 mailas ut och 
publiceras på hemsidan www.kopparvagen.se 1/11. Revisionsberättelse, 
bokslut och budget kommer att mailas och publiceras på hemsidan direkt efter 
revisorn är klar, bedömt första veckan i november.  
Önskar ni erhålla utskrivna dokument, kontakta styrelsen via 
styrelsen@kopparvagen.se. 

 

Varmt välkomna! 
  

http://www.kopparvagen.se/
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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2020 
 

Kopparvägens samfällighetsförenings årsmöte äger rum torsdagen den  
17 november 2020 kl. 19.00 utanför Koppargården (Kopparvägen 

122). Ombud ska medföra skriftlig fullmakt och får ej företräda mer än 1 
medlem.  

 
Var vänlig granska förslag till debiteringslängd vid koppargården före 

mötet. eventuella felaktigheter meddelas omgående innan mötet startar. 
  

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande och justering av röstlängd 

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 
3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare till stämman 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, till stämman 

7. Verksamhetsberättelse 
8. Revisionsberättelse 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer och grannsamverkan 

11. Framställningar från styrelsen 
12. Motioner från medlemmar 

13. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019/2020 
14. Fastställande av årsavgift och tidpunkt för dess erläggande 

15. Fastställande av debiteringslängd för kommande verksamhetsår 
16. Fastställande av kostnadsbudget för kommande verksamhetsår 

17. Val av: 
a) styrelseordförande 

b) kassör 

c) övriga ledamöter 
18. Val av revisor och revisorssuppleant 

19. Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande 
20. Övriga frågor 

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
22. Stämmans avslutande 

 
 

 
Följande handlingar görs tillgängliga via hemsidan och mail 

Verksamhetsberättelse 2019/2020 
Motioner från medlemmar och styrelse, inklusive styrelsens svar/förslag 

Verksamhetsplan 2019/2020 
Bokslut, budget och revisionsberättelse. 


