KALLELSE TILL BRO VÄGSAMFÄLLIGHETS
FÖRENINGSSTÄMMA
Söndag 30 augusti – 2020 kl 14.00 i Edsbro
församlingshem vid kyrkan
Kaffe & té serveras. Vi ombeds följa corona-råden, med hålla avstånd, ha god
handhygien samt stanna hemma om man är sjuk eller har symptom.
Pga coronaläget finns i år möjlighet för ombud att representera upp till 3 personer,
fullmakt ska uppvisas vid stämman.
Motioner ska vara inkomna senast 9 augusti - mejla sekreterare@broedsbro.se
eller posta: Bro vsf, Bro 8, 762 97 Edsbro
Dagordning finns på vår webbsida www.broedsbro.se och mejlas ut 1v före stämman.
Varmt välkommen!
DAGORDNING
1.

Sammanträdets öppnande.

2.

Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.

3.

Val av justerare.

4.

Dagordningens godkännande.

5.

Mötets behöriga utlysande.

6.

Styrelseberättelsen för det gångna året.

7.

Kassörens rapport.

8.

Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Behandling av inkomna ärenden och motioner.

10. Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som ska utföras eller påbörjas under
arbetsåret.
11. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
12. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamot och suppleanter.
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Slutligt beslut om nya stadgar.
16. Bestämmande av sättet att kungöra verkställd protokolljustering.
17. Övriga frågor.
18. Sammanträdets avslutande.
Punkt 13-14: Förra stämmans val bifogas (se sid 2).
Punkt 15: Stadgeförslaget som beslutades om ifjol bifogas, samt finns även på www.broedsbro.se

Föregående föreningsstämmas val av styrelseledamöter och suppleanter
(styrelsen utser enligt nuvarande stadgar ordförande).
Ordinarie
Johan Sundström omvaldes för 2 år
Jonas Thorén omvaldes för 2 år
Lars Björklund sitter 1 år till
Suppleanter
Jessica Lundahl nyvaldes för 2 år
Fredrik Köhler sitter 1 år till
Ulrika Jansson sitter 1 år till
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Ordinarie
Helena Bergli omvaldes för 1 år
Björn Svan omvaldes för 1 år
Suppleanter
Christian Jonsson omvaldes för 1 år
Marianne Ellerud omvaldes för 1 år

