
Förslag till dagordning för 

föreningsstämma med Ardre samfällighetsförening  
lördagen den 25 mars, klockan 14:00 i Ardre bygdegård.  
Möjlighet till digitalt deltagande. 

 

§ 1. Stämmans öppnande 

§ 2. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandes val av    

protokollförare. 

§ 3. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare. 

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

§ 5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 6. Godkännande av dagordningen. 

§ 7. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelse. 

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

§ 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 

§ 10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna. 

§ 11. Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd. 
                          -Styrelsens förslag till verksamhetsplan, se nedan. 
                          -Styrelsens förslag till budget, se separat dokument. 
                           

§ 12. Val av styrelseordförande (mandattid 1 år) 
                          -Nuvarande styrelsens sammansättning, se nedan 

§ 13. Val av styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1 år). 

§ 14. Val av revisorer (1 år) och revisorssuppleanter (1 år). 

§ 15. Val av valberedning. 

§ 16. Informations- och frågestund. 

§ 17. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. 

§ 18. Stämmans avslutande.   

 

 

 

 

 



FÖRSLAG TILL VERKSAHETSPLAN 2023 FÖR ARDRE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

-Under året fortsätta samtalet i styrelse och på samrådsmöten med delägarna gällande vad som är 

föreningens syfte och uppdrag utifrån våra stadgar och de ursprungliga ändamålen för de olika 

samfälligheterna. Tex. vägunderhåll, släkehantering, m.m. 

-Delta i de samtal och diskussioner som pågår i några underliggande samfälligheter i arrendefrågor. 

Vid behov genomföra extra föreningsstämmor för att tillskapa giltiga beslut. 

-Att under året i samråd med länsstyrelsen genomföra nödvändig busk- och slyröjning av Ljugarns 

badstrand med medel som finns reserverade från Hemmansägarkassans strandkassa. 

-Delta i samtalet gällande framtidsfrågor som förs i Ljusa udden och Ardre sockenförening, som 

företrädare för de samfälligheter som föreningen omfattar. 

-För övrigt arbete enligt de riktlinjer som formuleras i våra stadgar. 

 

Nedanstående valda vid bildandet maj 2022 

Ordinarie styrelseledamöter 

Lars Olsson  Mandatiden utgår 2024 

Ove Andersson                              2024 

Helena Rudin                                                      2024 

Allan Botvalde                                                     2023 

Tord Lingvall                                                       2023 

Rune Pettersson                                                    2023 

Ann Jakobsson                                                      2023 

 

Styrelsesuppleanter 

Simon Hägg                                                          2023 

Lotta Noremark                                                     2023 

 

Styrelseordförande Lars Olsson                            2023 

 

Revisorer 

Johan Rosengren                                                    2023 

Jan-Peter Tingström                                               2023 

 

Revisorssuppleant vakant        
  


