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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I KÅLLANDS VATTEN & AVLOPP
SAMT KÅLLANDS BREDBAND EKONOMISKA FÖRENINGAR
Föreningsstämman som var planerad till mars 2020 sköts upp p.g.a. Corona-epidemin.
Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening samt Kållands Bredband Ek. förening
har beslutat att härmed återigen kalla samtliga medlemmar till föreningsstämma i
föreningarna.
Tid:

Tisdagen den 29/9-2020 kl. 18.30, inpassering från kl. 17. 30

Plats:

Rotundan, Folkets Park, Lidköping

Dagordning: Se omstående sida.
Motioner:

Inga ytterligare motioner kan lämnas till stämman. Inlämnade motioner kommer
att behandlas i sedvanlig ordning.

Corona:

Styrelsen bedömer det vara mycket svårt att genomföra mötet med god kvalitet
på distans, därför hålls ett fysiskt möte. Stämman är inte en allmän
sammankomst, därmed kan fler än 50 personer samlas om relevanta åtgärder
vidtas för att minimera risken för smittspridning. Den valda lokalen har en
öppen planlösning och det kommer att finnas separata stolar utplacerade med
avstånd enligt gällande rekommendationer, in/ut passering kommer att ske
kontrollerat och det kommer att finnas tillgång till handsprit etc. Vi
rekommenderar att komma i god tid eftersom inpassering kan ta längre tid än
normalt.

Anmälan:

För att minimera risken för smittspridning och kunna förbereda lokalen måste
medlemmar anmäla sig till stämman enligt nedan. Maximalt en person per
medlemsfastighet tillåts att närvara på stämman. Anmälan till stämman ska vara
föreningen tillhanda senast den 23/9-2020.

Fullmakt:

Vi påminner om möjligheten att lämna fullmakt till medlem som besöker
stämman om man själv inte kan delta. Fullmakt skall vara skriftlig,
undertecknad samt ange medlemsnummer för medlem som överlåter sin rösträtt.

Underlag:

Kompletta handlingar för årsstämman kommer att finnas tillgängliga på
hemsidan kallnet.se fr.o.m. den 18/9-2020.
Den som önskar erhålla årsmöteshandlingarna i tryckt form per ordinarie post
ska senast den 21/9 -2020 anmäla detta till föreningen enligt nedan:

Adresser för anmälan av deltagande samt för erhållande av tryckta stämmohandlingar.
Per e-post info@kallnet.se
Per telefon 070-356 10 36 (Ordf. Svante Cederqvist)
Per post
Kållands VA/Kållands BB c/o Dahlbergs Revision,
Vallgatan 6, 531 30 Lidköping.
Styrelsen för föreningarna hälsar alla medlemmar välkomna.
Svante Cederqvist,
Ordförande
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Dagordning för föreningsstämma 2020
1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande för mötet

3.

Val av sekreterare för mötet

4.

Val av 2 rösträknare tillika justerare för protokollet

5.

Beslut om fastställande av stämmans arbetsordning

6.

Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning

7.

Fastställande av dagordning

8.

Fastställande av röstlängd

9.

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

10.

Revisorernas berättelse

11.

Fråga om fastställande av balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2019
- VA-förening
- Bredbandsförening

12.

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning 2019
- VA-förening
- Bredbandsförening

13.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019

14.

Avgifter och ersättningar
a.
b.
c.
d.

Presentation av budget och taxemodell för 2020
Presentation av underhållsplan
Fastställande av fasta och rörliga avgifter i föreningarna.
Fastställande av ersättning till förtroendevalda.

15.

Val av styrelseledamöter i VA och Bredbandsföreningen

16.

Val av ordförande 1 år bland styrelsens ledamöter för VA och Bredbandsförening

17.

Val av revisorer och suppleant för VA och Bredbandsförening

18.

Val av valberedning för Kållands VA och Bredbandsförening

19.

Stämningsansökan mot Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening.
a. Information om stämning
b. Beslut om eventuell extra debitering för att täcka kostnader för stämningen

20.

Förslag och fastställande av nya stadgar för VA och Bredbandsföreningen

21.

Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet (motioner).

22.

Övriga frågor

23.

Mötet avslutas

