
Videdalshus Ekonomisk Förening (VEF)  Org. nr: 746000-9678 
 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Datum/tid: Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 18.30. Insläpp/registrering från kl. 18.00. 

Plats: Videdalsskolans matsal. 

Föreningens styrelse hälsar alla välkomna! 

SYDANTENN KOMMER ATT INFORMERA OM BREDBAND/FIBER UNDER KVÄLLEN! 

Dagordning i enlighet med VEF:s stadgar §18 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

3. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt fungera som 

rösträknare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

6. Styrelsens årsredovisning     Bilaga nr. 1 

7. Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande 

8. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 

10. Fråga om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras 

11. Fastställande av årsavgift för nästa räkneskapsår 

12. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter att väljas vid stämman 

13. Fråga om arvoden 

14. Val av revisorer samt övriga styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och suppleanter 

16. Val av valberedning 

17. I stadgeenlig ordning inkomna motioner (stadgarnas §12) 

18. Styrelsens övriga förslag (propositioner) 

18.1. 50-årsfirande av området (7 juni kl 13-16) 

18.2. Stadgeändringar i § 2 och § 6. Samt mindre justeringar/klarlägganden i andra paragrafer. 

         Stadgeförslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.videdalshus.se. (Saknas 

         internet kan pappersexemplar rekvireras från styrelseledamot). 

19. Stämmans avslutande 

Styrelsens beslutsförslag finns i:    Bilaga nr. 2 
Ombud får företräda EN medlem genom skriftlig daterad fullmakt. Använd talongen. 
 

================================================================================= 
 

FULLMAKT SOM GÄLLER VID VEF:s ÅRSSTÄMMA 2015-05-19 
 

Fullmaktsgivare: ____________________________  Adress:  _______________________________ 
Ombud är: _________________________________  Adress: _______________________________ 
som har rätt att föra min talan och utöva min rösträtt. 
Malmö den: ________________________________  
Fullmaktsgivarens namnteckning:  _____________________________________ 
 



  



Bilaga nr. 2,  i Kallelse till Årsstämman 2015.                                 

 

Videdalshus Ekonomisk Förening (VEF)  

Organisationsnummer: 746000-9678. Webbadress: www.videdalshus.se 

 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2015-05-19 

 

Punkt nr: 

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 

Styrelsens val av protokollförare: Johan Wångklev 

5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 

Kallelsen är utdelad under perioden mellan 2015-04-21 och 2015-05-05, det vill säga tidigast 4 veckor och 

senast 2 veckor före stämman. 

Styrelsens förslag till beslut: Kallelse har skett enligt stadgarna. 

10. Fråga om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras. 

Styrelsens förslag till beslut: Vinsten för år 2014 ska överföras till ny räkning. 

11. Fastställande av årsavgift för nästa räkneskapsår. 

Styrelsens förslag till beslut: Årsavgiften för år 2016 höjs till 2600kr. Det vill säga samma belopp som 2013. 

Främsta skälet är att kanalavgifterna höjs och vi önskar balans i budgeten. 

18. Styrelsens övriga förslag (propositioner). 

18.1. 50-årsfirande av områdets första delar. 

Planeras till den 7 juni kl 13-16 i Videdalsparken, där alla är välkomna. 

18.2. Nytt stadgeförslag är en anpassning till dagens lagar och regler. 

Nya stadgar har arbetats fram av skäl att lagstiftning har ändrats som verkar på föreningens verksamhet. 

Gällande stadgar är sedan 2008. Styrelsen vill att vi uppdaterar föreningens stadgar. Ändringarna finns på 

vår webbadress:  www.videdalshus.se. 

 

  



 

  





 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


