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Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 
Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 
Onsdag 15 juni 2016 kl 19.00 i Skarstad bygdegård 
Dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Val av funktionärer för årsmötet 

i. Val av ordförande för mötet 
ii. Val av sekreterare för mötet 

iii. Två justeringsmän tillika rösträknare 
3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt 
4. Justering av röstlängd inklusive eventuella fullmakter 
5. Fastställande av dagordning 
6. Verksamhetsberättelse och resultaträkning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen 

Engångsbetalning av anläggningskostnad per andel 
10.  Behandling av inkomna motioner 
11. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna 
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd andra halvåret 2016 och hela 2017 

i. Årsplan 2017 för verksamheten 
ii. Årsplan 2017 för budget samt medlemsavgift 

iii. Beslut för inkomststat 2016  
iv. Beslut för inkomststat 2016-07-01--2016-12-31 
v. Beslut för inkomststat 2017 
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13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
I nuvarande styrelse går mandatet ut för Hans-Erik Brink, Anders Meijer och Ivan Hildingsson. 
Sven-Åke Brink, Kenneth Blomstervall och Margareta Henricsson har 1 år kvar på mandatperioden. Styrelsen skall enligt § 5 bestå av 3- 7 ledamöter.  
Val av: 

i. Val av 2 eller max 4 styrelseledamöter på två(2) år 
ii. Val av styrelseordförande på ett (1) år 

iii. 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter enligt § 10 
iv. Valberedning  

14. Övriga frågor 
15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
16. Avslutning 
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Inför mötet finns följande dokument tillgängliga hos Sven-Åke Brink Skarstad Ekaberg, 53495 Vara, 
tel 0708-271847, epost brinkekaberg@live.se 

 Dagordning årsstämman 2016 
 Debiteringslängd 2017 
 Debiteringslängd 2016 
 Debiteringslängd 2016-06-30 
 Förvaltningsberättelse 2015 
 Revisionsberättelse 2015 
 Utgifts-och inkomststat 2016 
 Utgifts-och inkomststat 2016-07-01 -2016-12-31 
 Utgifts-och inkomststat 2017 
 Uttaxerat belopp 2016 
 Uttaxerat belopp 2016-07-01 -2016-12-31 
 Uttaxerat belopp 2017 
 Inkomna motioner 
 Styrelsens yttrande på inkomna motioner 

 Följande dokument finns tillgängliga på hemsidan www.varaslattensva.se 
 Dagordning årsstämman 2016 
 Uttaxerat belopp 2016 
 Uttaxerat belopp 2016-07-01 -2016-12-31 
 Uttaxerat belopp 2017 
 Förvaltningsberättelse 2015  
 Inkomna motioner 
 Styrelsens yttrande på inkomna motioner   Följande dokument finns framlagda i stämmolokalen under stämman 
 Debiteringslängd 2016 
 Debiteringslängd 2016-06-30 
 Debiteringslängd 2017 
 Utgifts-och inkomststat 2016 
 Utgifts-och inkomststat 2016-07-01 -2016-12-31 
 Utgifts-och inkomststat 2017  

Välkomna 
Styrelsen för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 


