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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
Medlemmarna i Knastrets samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma  
den 8 mars 2022 kl 19.00 
Plats: Subtopia, Lokal Himmelriket, plan 3, Rotemannavägen 10 
 
 

Förslag till dagordning: 
1. Mötets öppnande 
2.  Val av ordförande för stämman 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. Stämmans behöriga utlysande 
7. Fastställande av röstlängd för stämman 
8. Årsredovisning – förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om vinstdisposition 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Beslut om ersättning/arvoden till styrelsen och revisorerna för 2022 
14. Motioner från medlemmarna eller framställningar från styrelsen 
 Avgående styrelse har vid upprepade tillfällen, ett flertal år, utan lyckat resultat, efterlyst 

intressenter att delta i styrelsens arbete. Den senast valda styrelsens mandat har gått ut 
eller går ut vid denna årsstämma och ingen av dem önskar ställa upp för omval. Mot 
bakgrund av detta ser sig avgående styrelse tvungen att ansöka hos Länsstyrelsen om att 
syssloman utses att utföra styrelsens löpande uppgifter tills ny styrelse är på plats. En tråkig 
men nödvändig åtgärd som dessutom avsevärt kommer öka kostnaden för administrationen 
av Knastret och leda till höjd årsavgift för föreningen. 

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt årsavgift för 2022 
16. Framläggande av debiteringslängd 
17. Val av ny styrelse (i det fall kandidater anmält sig eller nominerats och tackat ja) 
 -ordförande på två år 

-två ordinarie ledamöter på två år samt två ordinarie ledamöter på ett år 
 -två suppleanter på ett år 
18. Val av revisorer 

-en ordinarie revisor på två år samt en ordinarie på ett år 
-en revisorssuppleant på ett år 

19. Val av valberedning 
 -tre ledamöter på ett år, varav en sammankallande 
20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
21. Mötets avslutande 
 
Övriga handlingar till årsstämman finns tillgängliga fr o m 2022-02-16 på www.knastret.eu 
förutom debiteringslängden, den finns tillgänglig hos avgående ordförande (Storskiftesvägen 37). 
 
VÄLKOMMEN! Styrelsen, Alby 2022-02-13 


