
Videdalshus Ekonomisk Förening (VEF) 
 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2018 

Datum/tid: Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.30. Insläpp/registrering från kl. 18.00. 

Plats: Videdalsskolans matsal. 

Föreningens styrelse hälsar alla medlemmar välkomna! 

SYDANTENN AB informerar/svarar på frågor ang. fiberanslutningen under kvällen. 

Dagordning i enlighet med VEF:s stadgar § 18. (Vissa ändringar p.g.a. föreningens uppdrag i framtiden). 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman 

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

rösträknare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

6. Styrelsens årsredovisning     Bifogas 

7. Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande 

8. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

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

11. Fastställande av föreningens medlemsavgift för nästa räkenskapsår 

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

13. Fråga om arvoden för nya räkenskapsåret 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och suppleanter 

16. Val av valberedning 

17. Stadgeenligt inkomna motioner (stadgarna § 12) 

18. Styrelsens övriga förslag 

19. Stämmans avslutande 
 

Styrelsens beslutsförslag:      Bifogas 
 

OBS: VEF:s Årsredovisning finns även på vår webbplats: www.videdalshus.se 

 
 

Ombud får företräda EN medlem genom skriftlig daterad fullmakt. Använd talongen. 
================================================================================= 
 

FULLMAKT SOM GÄLLER VID VEF:s ÅRSSTÄMMA 2018-05-23 
 

Fullmaktsgivare: ____________________________  Adress:  _______________________________ 

Ombud är: _________________________________  Adress: _______________________________ 

som har rätt att föra min talan och utöva min rösträtt. 

Malmö den: ________________________________  

Fullmaktsgivarens namnteckning: _____________________________________ 

  



  



Videdalshus Ekonomisk Förening (VEF)      www.videdalshus.se 

 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2018-05-23 

Dagordningens punkt nr: 
 

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 

Styrelsens förslag till protokollförare: Johan Wångklev alternativt Mats Lundqvist 

5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 

Kallelsen är utdelad under perioden 2018-04-25 till 2018-05-09, 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 2017 ska överföras till ny räkning. 

11. Fastställande av medlemsavgift för räkenskapsåret 2018. 

Styrelsens förslag till beslut: Medlemsavgift 25 kr/månad (300 kr/år). Avgiften tas in via Sydantenn AB:s 

faktura och överförs periodvis till VEF:s konto. 

12. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Styrelsens förslag till beslut: En minskning av antalet ledamöter, från fem till tre samt en suppleant. 

(Valda för 2017/2018 är Uno Alpfors, Mats Lundqvist och Bengt-Olof Andén).  

13. Fråga om arvoden 

Styrelsens förslag till beslut: Oförändrat för kvarvarande tre ledamöter och suppleant.  

14. Val av en suppleant, 1 år 

Styrelsens förslag till beslut:  

15. Val av revisor och revisorsuppleant, 1 år 

Styrelsens förslag till beslut: Kim Månsson revisor och Gerd Thunell suppleant. 

16. Val av valberedning 1 år 

Styrelsens förslag till beslut: Henrik Axelsson 

18. Styrelsens övriga förslag 

A. Styrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till stadgeändringar, som följd av föreningens ändrade 

verksamhet och ändamål. 

B. Styrelsen ska undersöka vilka möjligheter det finns för att kunna använda e-post för olika utskick till 

medlemmarna, exempelvis information, kallelser, protokoll m.m. 

Medlemmar som saknar internetanslutning kommer att få sin information i den ”vanliga” brevlådan. 

(Styrelsen tar tacksamt emot våra medlemmars förslag på olika lösningar för massutskick av e-post)



 



 



  



 



  



 





 



 









 


