
Kallelse till årsmöte 2015 i Munkebäcks 

Samfällighetsförening 

Välkommen på årsmöte söndagen den 29 mars kl. 17.00 i Asmundtorps 

skolas matsal 

Förslag till dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

4. Tid och plats för protokolljustering, senast två veckor efter mötet. Protokollet finns 

därefter att läsa på anslagstavlan och hemsidan 

5. Frågan om årsmötet kan anses stadgeenligt utlyst 

6. Fastställande av dagordning för årsmötet 

7. Verksamhetsberättelse 2014 

8. Ekonomisk berättelse 2014 

9. Revisionsberättelse 2014 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

a. Motion om sammanslagning av Nya områdets samfällighetsförening ga:4 med 

Munkebäcks samfällighetsförening ga:1. Ger årsmötet styrelsen fullmakt att ingå 

överenskommelse som leder till att nya området kommer ingå i Munkebäcks 

samfällighetsförening? Motionen finns på anslagstavla och hemsidan. 

b. Datum för föreningens Trivseldag föreslås bli lördagen 9/5 

c. Vi behöver fler som engagerar sig i det uppskattade Midsommarfirandet vid 

Scoutstugan 

d. Info och förtydligande om vad som gäller för träden på allmänningarna i området 

Information och föreningens hemsida: www.munkeback.info 

e. Grannsamverkan informerar 

f. Ta fram en plan för skötsel av vår skog 

g. Information om planerna på att uppföra en busskur för skolbarnen 
 

12. Förslag på åtgärder under innevarande räkenskapsår 

a. Underhåll och viss förbättring av grusvägar. 

b. Utläggning av grushögar.  

c. Vintervägsunderhåll  

d. Kantklippning och frihöjdsröjning längs vägarna.  

e. Provtagning av dricksvatten, slamsugning, pumpservice 
 

13. 2015 års ersättning till styrelsen 17.300kr och till revisorer 2.400kr 

14. Styrelsens förslag på inkomststat samt debiteringslängd, ingen förändring mot tidigare år. 

Se budgetförslag. 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

http://www.munkeback.info/
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18. Övriga frågor 

19.  Mötet avslutas med kaffe, te och kaka. 

 

 

För att hålla nere kostnaderna så beslutades det på förra årsmötet att endast skicka ut Kallelsen 

till årsmötet till medlemmarna i föreningen. Övriga dokument så som Verksamhetsberättelse 

2014, Kassatablå 2014 för sektionerna 1-väg, 2-park och 3-vatten, Förslag till utgiftsbudget för 

2015, Debiteringslista för 2015 samt Motion nämnd ovan punkt i 11a kommer att finnas på 

årsmötet, eller gå att hämta hos sekreteraren Martin Nilsson på Polkastigen 4. 

Verksamhetsberättelse, Debiteringslista samt Motion enl. punkt 11a kommer även att finnas på 

hemsidan: www.munkeback.info 
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