
Kallelse till årsmöte 2021 i Munkebäcks 
Samfällighetsförening 

Välkommen på årsmöte söndagen den 28 mars kl. 14:00 vid boulebanan i 
Munkebäck 

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 2020 
8. Ekonomisk berättelse 2020 
9. Revisionsberättelse 2020 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

a. Dricksvattenförsörjningen i gamla delen av Munkebäck 
b. Datum för föreningens Trivseldag föreslås bli lördagen 17/4 
c. Datum för Höst-Trivseldag föreslår bli söndagen 3/10  

12. Förslag på åtgärder under innevarande räkenskapsår 
a. Underhåll och viss förbättring av grusvägar. 
b. Vintervägsunderhåll 
c. Kantklippning och frihöjdsröjning längs vägarna.  
d. Provtagning av dricksvatten, slamsugning och pumpservice för gamla delen av 

området 
13. 2021 års ersättning till styrelsen föreslås oförändrad 18.300kr, till revisorer oförändrat 

2.400kr och till vattenkommittén oförändrat 2800kr. 
14. Styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat, se budgetförslag. Förslag på 

debiteringslängd oförändrad för Väg 1200kr och Park 750kr. För Vatten föreslås en 
ökning till 4200kr. 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
17. Val av valberedning 
18. Övriga frågor:  

a. Information om GC-väg Munkebäck-Asmundtorp. 
b. Information om planerna på en våtmark nordöst om Munkebäck 

19. Mötet avslutas. OBS! p.g.a riskerna med covid-19 kan vi inte bjuda på någon fika.  
 
 
Verksamhetsberättelse 2020, Kassatablå 2020 för sektionerna 1-väg, 2-park och 3-vatten, 
Förslag till budget för 2021 samt Debiteringslista för 2021 kommer att finnas på årsmötet, eller 
gå att hämta hos sekreteraren Martin Nilsson på Polkastigen 4. Verksamhetsberättelse och 
Debiteringslista kommer även att finnas på hemsidan: www.munkeback.info ca en vecka innan 
årsmötet. 
 
  



Kallelse till årsmöte 2021 i Munkebäcks 
Samfällighetsförening 

 
 
Hej alla Munkebäcksbor! 
 
Nu är det tid för Årsmöte i föreningen och vi är i behov av förstärkning i Styrelsen 
(suppleant poster) och i Vattenkommittén samt Valberedningen. 
 
Styrelsen för Munkebäcks Samfällighetsförening ser till så att våra vägar, grönytor, 
gatubelysning samt vatten o avlopp sköts. Vi för även föreningens talan i kontakter 
med myndigheter och kommunen. Vi anordnar även Trivseldagarna vår o höst. 
Suppleant i styrelsen innebär att hjälpa till med det ena och det andra. Det är ingen 
tung och ansvarsfull post. Vi har ca 6 st styrelsemöten per år. Har du frågor så ring 
sekreterare, Martin Nilsson på 0706-48 88 89 eller ordförande Fredrik Ek 073-506 
56 09. 
 
Som de flesta känner till har vi i gamla delen av Munkebäck en dricksvattenbrunn. 
Vattenkommittén är gänget som sköter den. Detta kräver en del arbete från vår 
sida. För mer detaljerad info ring Olle på 0703-27 02 70. 
 
Kan du tänka dig att vara med och bidra och påverka i styrelsen eller 
vattenkommittén?  
Hör av dig till Valberedningen: 
 
Hege Jönsson  Munspelsstigen 4 tel 0761-282551 
  
 
Vi ses på Årsmötet! 
 
Vänliga hälsningar Styrelsen 


