
Kallelse till årsstämma 2021 för verksamhetsåret 2020 
i Ekeby samfällighetsförening  Vallentuna

Datum: 2021-03-23  Tid: 19:00  Plats: Videomöte via Zoom (se instruktioner nedan)

Följande ärenden behandlas vid ordinarie stämma:

1. Mötets öppnande

2. Frågan om stämman utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Val av ordförande och sekreterare för stämman

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
a. Verksamhetsberättelse

b. Balans- och resultatrapport

8. Revisorernas revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar av styrelsen eller motioner från medlemmarna

11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

12. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår samt 
debiteringslängd

13. Val av styrelseordförande

14. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

15. Val av revisorer

16. Fråga om val av valberedning tillika fastställande av kvartersombud

17. Övriga frågor

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt

19. Årsstämman avslutas

Underlag för balans- och resultatrapport, motioner, budgetförslag från styrelsen, 

verksamhetsberättelse mm finns tillgängliga på hemsidan www.ekebyvagen.se från och med 

2021-03-08.

För att koppla upp dig mot videomötet via Zoom så använder du nedan länk:
https://zoom.us/j/4093372795?pwd=S28rTXEyd2srN2ZuQitpSUJJLzdCQT09

Mötet öppnas 18:30 så du kan logga in och fixa ev. tekniska problem innan start.

När du loggar in skall du sätta/ändra ditt namn till "Husnummer" "Ditt Namn" så vi kan 
enkelt kan stämma av röstlängden. Tex. "313 Anders Andersson" (ändra namn gör du 
enklast inne i Zoom nere i "Participants" och välj sedan dig själv uppe till höger, klicka på 
"more" och "rename".

Denna inbjudan hittar du även på vår hemsida www.ekebyvagen.se under "Inför 
årsmöte 2021". Där kan du klicka på länken till mötet. (Så slipper du skriva in den 
manuellt i din webbläsare)

När du klickar på länken så startas det i din webbläsare och stöd för Zoom installeras 
automatiskt när du godkänner installationen. Alternativt så kan du installera Zoom 
programmet på din dator och köra via det istället. (Bäst ljud får du om du använder ett 
headset)  Testa gärna runt med Zoom redan nu så det går smidigt när det är dags.

http://www.ekebyvagen.se/



