
Medlemmarna i

Rag n ar Lod broks S amfäl I i g hetsfören i ng

Rognor Lodbroks
So mfö I lig hetsfören i n g

i Lund

kallas härmed till ordinarie årsstämma
onsdagen den 21 oktober 2020 klockan 19.00

i Vikingaskolans matsal.

Förslag till dagordning för årsstämman.

1. Stämman öppnas.

2. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar.

3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt.

4" Val av ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare för stämman.

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

7. Godkännande av dagordning.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse. Balans och resultaträkning.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fastställande av balansräkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

13. Fastställande av kostnader för styrelse och revisorer.

1 4. Styrelsens förslag til I utg ift/inkomststat samt debiteringslängd,
15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt ordförande för kommande verksamhetsår.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår,

17 . Val av valberedning.

18. Om behovet av ny asfalt på våra gångar samt byte av gångbelysning. lnformation

19. Övriga frågor.

20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

21. Stämman avslutas.

Välkomna

Enligt uppdrag av styrelsen

LarsrGöran Nilsson, sekreterare

På samfällighetens hemsida (ragnarlodbrok.se) hittar ni bokslut för2019.



Ragnar Lodbroks
Samfäll i gh etsföreni n g

Om årsmötet 2O2O

Enligt föreningens stadgar skulle vi ha haft ett årsmöte senast i april i år, men av hänsyn till

smittorisken sköts mötet på framtiden och äger nu i stället rum onsdagen den 2l oktober

klockan 19 i Vikingaskolans matsal.

Det finns den här gången två sätt att delta i årsmötet, fysiskt eller digitalt.

Om du vill delta i årsmötet (fysiskt eller digitalt) måste du anmäla dig i förväg.

Vivill ha din anmälan senast den 15 oktober.

Fvsiskt deltasande:

Sänd ett mejl till arvid.elmer@smail.com och ange att du önskar delta fysiskt. Alternativt

kan du fylla i och lämna blanketten på nästa sida tillArvid Elm6r (Ragnar Lodbroks gränd 15).

I Vikingaskolans matsal begränsas antalet fysiskt närvarande till 30.

Disitalt deltagande:

Sänd ett mejltill arvid.elmer@smail.com och ange att du önskar delta digitalt. Du kommer

att få ett mejl med en länk för uppkoppling till årsmötet några dagar före mötet. Det digitala

mötet genomförs med Google Meet. Du behöver ha ett Google-konto eller en gmail-adress

för att delta.

Med anlednins av GDPR

Om du anmäler dig per mejl anses du ha godkänt att styrelsen sparar din mejl-adress. Den

kommer endast att användas för internt bruk inom föreningen. Vill du inte att vi sparar

adressen, ange detta.



Angående punkterna på den föreslagna dagordningen kan nämnas:

1) Enligt vad styrelsen erfarit föreslår valberedningen omval av styrelse och revisorer.

2) Styrelsen har ett förslag till valberedning.

3) Avgiften till föreningen för 2020 förslås oförändrad (1200 per fastighet); fakturor

med detta belopp sändes ut redan i april.

4) Årsredovisningen finns på föreningens hemsida (ragnarlodbrok.se).

5) lnformationspunkter: A) det finns ett behov av ny asfalt på våra gångar; preliminär

kostnad 225 000 kronor (våren 20L9); och B) elen tillvåra gångbelysningar är numera

vår största enskilda utgift; vi skulle kunna minska den genom att byta till LED-lampor

men bytet kan innebär en engångskostnad på över 100 000 kronor.

Styrelsen avser att komma med ett förslag till årsmötet 2OZI. lnget beslut ska tas i år,

men synpunkter är välkomna och kan underlätta styrelsens planering.

Ragnar Lodbroks
Sa mfäl I i ghetsföre ni n g

Anmälan till fvsiskt deltagande vid årsmötet 2020

Namn:

Adress (gata och nummer):

Lämna denna talong till Arvid Elm6r (Ragnar Lodbroks gränd 15) senast den 15 oktober.

Obs: Du behöver inte fylla i den här blanketten om du anmäler dig per mejl.


