
KALLELSE

Härmed kallas samtliga medlemmar i Östra Lerbergets Samfällighetsförening
NR:2 till ordinarie årsmöte år 2023.

Tid: Tisdagen den 28 mars 2023 kl: 19.00

Plats: Lerbergsskolans matsal. Anmälan sker via separat dokument och lämnas
i brevlådan på Sädesvägen 23 (Anja Ek) senast 2023-03-20.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Val av två justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare.
7. Förvaltningsberättelse för år 2022.
8. Revisionsberättelse för år 2022.
9. Ansvarsfrihet för år 2022 styrelse.
10.Motioner.
11.Ersättning till styrelse och revisorer.
12. Information angående vissa poster i styrelsens förslag till budget år 2023.
13.Styrelsens förslag till budget år 2023.
14.Val av 4 styrelseledamöter på 2 år omval (JJ, AC, BZ, RH)

Därefter väljs bland alla styrelseledamöterna en styrelseordförande på 1
år.

15.Val av en styrelsesuppleant på 1 år. Omval
16.Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år.
17.Valberedning.
18.Övriga frågor.
19.Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.
20.Mötets avslutande.

Till denna kallelse bifogas styrelsens förslag till budget 2023 så även budget &
utfall för år 2022.
Förvaltningsberättelse med tillhörande balans och resultaträkning för år 2022
kommer vara tillgängliga på vår hemsida: http://www.lerberget2.se/, Önskas ett
eget exemplar, vänd er till vår sekreterare: Anette Carlsson, Betesvägen 48.

Vi saknar en styrelsesuppleant. Anmäl gärna ert intresse till vår ordförande
Daniel Edwardsson på tel: 072-393 29 29.

http://www.lerberget2.se/


Anmälan
Anmälan till årsmötet skall ske senast 2023-03-20.

Härmed anmäler jag/vi att jag/vi kommer att närvara på årsmötet 2023:

Namn: _________________________________________________________________

Adress: _________________________________________________________________

Fastighetsbeteckning: ___________________________________________________

Mailadress: ______________________________________________________________

Anmälan lämnas i brevlådan på Sädesvägen 23 (Anja Ek).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-Faktura
Föreningen har möjlighet att erbjuda E-faktura till samtliga medlemmar, på
detta sätt kan vi minska vår påverkan på miljön samt arbetsbelastningen på
styrelsen.

Jag/vi önskar from år 2023 mottaga vår samfällighetsavgift via E-post enligt
nedan:

Namn:
____________________________________________________________________________

Adress: _____________________________________________________________________

Fastighetsbeteckning: _______________________________________________________

Mailadress: __________________________________________________________________

Signatur: ____________________________________________________________________
Anmälan om E-Faktura lämnas i brevlådan på Sädesvägen 23 (Anja Ek).


