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___________________________________________________________________________________________ 
 
Datum: söndag 13:e juni 2021 
Tid: kl 1000 
Plats: På Rummeängen, om covid-läget tillåter. 
Ta med egen stol.  
På grund av pandemin har vi tyvärr inte sedvanligt fika efter årsmötet. 
 
För dig som inte kan närvara går det bra att antingen rösta i förväg till styrelsen eller lämna fullmakt, skriftlig eller 
via mejl. 

__________________________________________________________________________________ 
 
  

Dagordning 
 

1) Val av ordförande 

2) Välkomna nya grannar och tacka av grannar som ska flytta 

3) Fastställande av dagordning 

4) Justering av röstlängd  

5) Mötes stadgeenliga utlysande 

6) Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som valkontrollanter/rösträknare  

7) Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse  

8) Fastställande av resultaträkning och balansräkning  

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10) Fastställande av avgifter: 

a) Medlemsavgift 

b) Vatten 

c) Bryggor 

d) Arbetshelg 

e) Förseningsavgift 

11) Val av styrelsemedlemmar: 

a) Val av styrelseordförande  

b) Val av övriga styrelseledamöter  

12) Val av revisorer jämte suppleanter 

13) Val av speciella funktionärer  

a) Val av brygg-, ängs-, web-, och vattenfogde, vid begäran 

-Val av webfogde 

14) Val av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte 
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15) Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen 

16) Styrelsens och/eller medlemmars förslag 

a) Styrelsens förslag 1 ”Beslutsordning av nedtagande av träd” 

b) Styrelsens förslag 2  ”Förslag om att att stadgeändring endast ska kräva ett årsmötesbeslut” 

c) Styrelsens förslag 3 ”Stadgeändring ska beslutas med enkel majoritet istället för ¾” 

d) Styrelsens förslag 4 ”Justering av Trivselreglerna” styrelsens uppdrag från föregående 

årsmöte. Då en motion, Motion 1, om ändring av Trivselreglerna inkommit ställs styrelsens 

förslag mot Motion 1. 

e) Motion 1. Anders och Lotta Åhléns förslag om ändring av Trivselreglerna 

f) Motion 2 ”Badplatser i Rumsviken” med bilaga 2A ”Uppgradering av Rumsviken slutgiltig 

redogörelse” 

g) Motion 3 ”Begränsad hastighet i Norrviken” 

h) Rösta på förslagen om fotbollsplanens framtid 

17) Övriga frågor   

18) Avslutning 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen 
 
 
 
 


