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Kallelse  
till ordinarie årsmöte 

 
Såningsvägens Andra Samfällighetsförening 

 
 

Kallade:  Fastighetsägarna tillika medlemmar 
Tid:    Torsdagen den 24 februari kl.19.00 
Plats:   Fritidsgården Träffen (till höger om Viksjö bibliotek). 
 
 
 
Vi bjuder in till årsmöte i Såningsvägens Andra Samfällighet. 
 
 
Följande dokument finns att läsa på vår hemsida (Dokument/Ekonomi) innan mötet: 

• Balans- och resultatrapport 
• Föreslagen budget 2022 
• Verksamhetsberättelse 2021 

 
Inga motioner har lämnats in till årsmötet. 
 
Finns inte möjlighet att närvara på mötet men vill rösta (en röst per fastighet) så går 
det bra att lämna en fullmakt till en granne som deltar för att användas vid 
omröstning. 
 
Restriktionerna för covid-19 har hävts men vi fortsätter att följa ev. förändringar 
gällande rekommendationer från FHM. 
 
Välkomna till årsmötet!  
 
Styrelsen 
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Agenda: 
 
§ 1 Mötets öppnande.  
 
§ 2 Val av mötesordförande. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare. 
 
§ 4 Val av två justeringsmän för mötesprotokollet.  
 
§ 5 Mötets behöriga utlysande. 
 
§ 6 Justering av debiteringslängd. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 
 
§ 8 Föredragande av 2021 års budgetutfall. 
 
§ 9 Revisionsberättelse. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för Styrelsen. 
 
§ 11 Förslag till budget, medlemsavgift och inbetalningstid för 2022. 
 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift på 6.600 kr samt 500 kr som avsättning till 

reparationskonto. Årsavgiften för elanvändning i garaget föreslås oförändrad till 400 kr. 
Vid försenad inbetalning utgår 200 kr i påminnelseavgift.  
Faktura 1 på 3.800 kr  inbetalas senast 30 april 2022 och inkl. 500 kr till reparationskontot.   
Faktura 2 på 3.300 kr  inbetalas senast 30 september 2022.  
Faktura delas ut i början av resp. betalningsmånad.  

 
§ 12 Ersättningsförslag till Styrelseledamöter och övriga uppdrag i Samfälligheten. 
 Styrelsen föreslår oförändrad ersättning. Det betyder ordinarie ledamöter 4.100 kr, 

materialansvarig 4.100 kr samt suppleanter, revisor och lampbytare 990 kr. 
 
§ 13 Val av styrelse:  

2 styrelseledamöter på 1 år 
2 styrelseledamöter på 2 år 
2 suppleanter på 1 år  
Samt val av styrelsens ordförande.  
Valberedningens förslag återfinns på hemsidan. 

 
§ 14 Val av Revisorer samt Revisorssuppleanter på 1 år. 
 
§ 15  Val av valberedning om två personer på 1 år. 
 
§ 16 Motioner till årsmötet (inga motioner har inkommit) 
 
§ 17 Mötet avslutas. 


