
 

 

 
 

Kallelse till årsstämma för 2020/2021 Norra Tynningö 
Samfällighetsförening  
 
Lördagen 12 Juni kl 10:30-12:30  
Bygdegården Tynningö 
 
Bästa medlemmar, 
 
Styrelsen i NTS har nu förberett att ha årsstämman på Bygdegården i år lördagen den 12 
juni, med förhoppning att kunna vara utomhus.  
 
För de medlemmar som inte själva har möjlighet att delta, finns möjlighet att lämna en 
fullmakt att företräda dem vid stämman (bilaga). 
 
För att hålla nere portokostnaderna för föreningen vill vi uppmana dem av er som inte 
lämnat e-postadress att göra detta genom att till nts.kassör@tynningo.se skicka ett mail med 
följande mening: "Härmed godkänner jag att NTS använder följande e-
postadress:            @                          i syfte att informera, skicka årsmöteshandlingar, protokoll 
och annat av vikt för medlemmar, samt förbinder mig att till samma e-postadress skicka in 
ändring av adress när sådan inträffar."  
 
Vi kommer också att alltmer använda oss av hemsidan (www.tynningo.se) för att föra ut 
information. 
 
NTS Styrelse  

 
Förslag till dagordning för stämman 
 

1. § Årsstämman öppnas 

2. § Val av ordförande och sekreterare för stämman 

3. § Närvaroförteckning/fastställande av röstlängd/inlämnande av fullmakter 

4. § Godkännande av dagordning 

5. § Godkännande att kallelse skett enligt stadgarna 

6. § Val av 2 justerare, tillika rösträknare 
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7. § Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret  

8. § Disposition av verksamhetens resultat 

9. § Revisorenas berättelse 

10. § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsåret 

11. § Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter för nästkommande period 

12. § Rätten att teckna föreningen 

13. § Val av revisorer 

14. § Val av valberedning 

15. § Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer samt valberedning 

16. § Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

17. § Motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen 

18. §  Val av arbetsgrupp Norehills grönområde/S12 

19. § Information om jakt inom samfälligheten 

20. § Övriga ärenden 

21. § Beslut om hur mötesprotokollet skall delges medlemmarna 

22. § Mötet avslutas 

 
  



 

 

Bilaga: Fullmakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULLMAKT TILL NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETS ÅRSSTÄMMA DEN 12 

JUNI 2021 Jag, ________________________________, ägare till fastigheten Tynningö 

____________________, som är medlem i Norra Tynningö Samfällighetsförening, NTS, 

befullmäktigar härmed att ________________________________, vid NTS’ årsstämma den 

12 juni 2021 för min talan och utöva min rösträtt. 

 


