Inbjudan till Årsmöte och Städdag 2019 för
Tråsättra Norra Samfällighetsförening
Årsmötet är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar och få en bild i den förening som vi driver.
Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla.
Vi i styrelsen är därför mycket tacksamma om så många som möjligt väljer att delta på mötet.

Årsmöte
Datum: Onsdagen den 24 april.
Tid: 19:00-20:30 Plats: Föreningslokalen.
Agenda:
1 Formalia
1.1 Mötets öppnande/godkännande av dagordningen
1.2 Val av mötets ordförande, justerare, sekreterare och rösträknare
1.3 Utestående frågor


2 Informationspunkter
2.1 Verksamhetsberättelse (bilaga på nästa sida)
2.2 Genomgång årsredovisning
2.3 Genomgång revisionsrapport
2.4 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
3 Beslutspunkter
3.1 Ansvarsfrihet för styrelsen
3.2 Genomgång motioner
3.3 Ersättning för styrelsen och revisorerna
3.4 Information gällande utemiljön
3.5 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift (se bilaga på nästa sida!)
3.6 Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning


4 Övrigt
4.1 Utestående frågor
5 Mötet avslutas

Vårstädning (och grillning)!
Datum: lördag 27 april
Tid:10:00. Plats: Föreningshuset.

Vi kör samma som förra året: Vi krattar inte gräs och löv utan koncentrerar oss enbart på skräp
och större pinnar, samt pyssla lite runt lekplatser, föreningshuset och fotbollsplanen.

Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsen har sammanträtt 2 gånger utöver konstituerande möte.
Under 2018 har föreningslokalen stått i fokus. Köket har fått en ny kran och elinstallationen för
luftvärmepumpen har korrigerats.
Beslut togs om att efter vintern 2018-2019 införskaffa två picnicbord för placering nära vardera
lekplats för utförande 2019.
I övrigt har året gått åt till att hålla lokalen och lekplatserna i brukligt skick.

Förslag till budget och medlemsavgift
Perioden 2019-01-01 till 2019-12-31
Beräknad på en medlemsavgift á 1500 kr
Intäkter
Behållning från 2018
Medlemsavgifter (55*1500)

169 292,68 kr
82 500,00 kr

Summa intäkter

251 792,68 kr

Utgifter
El
Vatten
Försäkring
Omkostnader (Inkl arvode)
Web-hotell
Vårstädning

13 000,00 kr
4 000,00 kr
4 000,00 kr
7 500,00 kr
1 000,00 kr
2 500,00 kr

Summa utgifter

32 000,00 kr

Driftnetto

219 792,68 kr

Buffert för oförutsedda utgifter
Investering i utemiljö
Föreningslokal, ommålning
Sparande kommande underhåll

46 500,00 kr
30 000,00 kr
70 000,00 kr
60 000,00 kr

Resultat

13 292,68 kr

(+1 700)
(+10 000)
(+10 000)
(+20 000)

