
TOFTA HOLMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING                                    
GA:1 och GA:2   
2018-02-12  Styrelsen 

KALLELSE  
till ordinarie stämma söndagen den 25:e mars 2018 kl 16:00 - 18:00 
i Hembygdsgården på Adelsö. 
Är du/ni förhindrade att personligen närvara kan du/ni lämna en skriftlig fullmakt 
till någon annan i föreningen att företräda dig/er på årsstämman. 
Kom i god tid och ta en fika och smörgås! 

Välkomna! 

DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman3. Val av sekreterare för stämman4.
 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 

5. Fastställande av röstlängd för  
 -  GA:1 
 -  GA:2 
6. Frågan om stämmans behörighet -  Kallelse och dagordning har 
mailledes tillställts medlemmarna den 15:e februari 2018 

    och möteshandlingar under vecka 9 2018       

7. Fastställande av dag- och arbetsordning för stämman                        -  
Föredragning av ärende och förslag till beslut                          -  Frågor, synpunkter och 
yrkanden                          -  Beslut                                                                                                      
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för           
 2017 avseende 
 -  GA:1 

-  GA:2 
  9. Revisorernas berättelse för 2017 avseende  

-   GA:1   
-   GA:2 

  10.   Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende 
verksamheten 2017 
  inom 

-   GA:1  
-   GA:2  

11.  Styrelsens förslag avseende verksamhet, budget m.m. för 2018 för 
GA:1 och GA:2 

   

 -      Inkomna motioner  
  

-  Verksamhet och aktiviteter 2018 



-  Arbetsdagar under 2018: 3 st (26/5, 22/9 och 20/10) varav 2 med 
arbetsplikt 

-  Årsavgifter för 2018  

-       Intäkts- och utgiftsstat (budget) för GA:1 respektive GA:2 för 2018 

-       Debiteringslängd avseende GA:1 respektive GA: 2 för 2018 

12.                  Fastställande av antal styrelseledamöter (3-7) och ersättare 
(1-3)Valberedningen 

13. Val av 
  

a) styrelseledamöter 
b) styrelseordförande  
c) styrelsesuppleanter d) revisorer  
e) revisorssuppleanter 
f) 2 skogs- och markgrupper (eventuellt) 
g) valberedning      

14. Eventuella frågor att hänskjutas till styrelsen för beredning 
  

a) Frågan om alternativt förtöjningssätt vid de båda TH-bryggorna 
b) Informationssystemen inom föreningen 
c) Information om trädfällningskurs 
d)
e)
f)

15.  Dag när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt   
Protokollet skickas till föreningens medlemmar via mail senast den 15:e april 

2018.   16.  Årsstämman avslutas 

STYRELSEN 


