Hemsida anslagstavla 1 (2)

Ramsmora Byalag Stavsnäs

Kallelse och Dagordning till årsmöte 23 april 2022
Tid:
Plats:

Lördagen den 23 april 2022 kl 13.00
Djurönäset

Handlingar finns på
http://www.ramsmorabyalag.se/ Om oss/ Medlemsinformation
Lösenord finns i separat utsänd kallelse

Styrelsen påminner särskilt om att de som äger fastighet gemensamt (flera
lagfarna ägare oavsett delägarandel) måste ha fullmakt för alla icke närvarande
delägare för att få rösta.
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Årsmötets öppnande
Uppläsning av röstlängd och granskning av fullmakter
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgar
Godkännande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
Fråga om uppläsning av protokoll från föregående årsmöte och eventuell
extrastämma under verksamhetsåret
Styrelsen årsberättelse samt kommande verksamhet
- årsberättelsen är utlagd på hemsidan i samband med utskick av kallelsen
Revisorernas revisionsberättelse
- revisionsberättelsen är utlagd på hemsidan i samband med utskick av
kallelsen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Arvoden för styrelse och revisorer
- Liksom tidigare år föreslås ett basbelopp fördelas av styrelsen
(basbelopp 2022, 48300 kr)
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna och/eller
tomtägarföreningar
- ingen framställan finns från styrelsen
- önskemål om vägbelysning
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Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och förslag till årsavgifter
- budget och styrelsens förslag till avgifter, bakgrund mm se Årsberättelsen,
Avgifterna föreslås till 4000 kr för permanentboende och 3500 kr för
fritidsboende
samt att båtplatsavgifterna föreslås till: Båtplats 0-2,5 m 800 kr, över 2,53 m 1000 kr, över 3-3,5 m 1200 kr, över 3,5-4 m 1400 kr, svaj och
strandplats 600 kr per plats
- Debiteringslängd med styrelsens förslag är utlagd på hemsidan i samband
med kallelsen.
Val styrelseordförande
- Anders Sjödin valdes 2021 på två år och sitter kvar.
Val av revisorer och dess suppleant
- Leif Kroon och Ludmila Stefankova föreslås kvarstå.
Anny Markusson föreslås kvarstå som suppleant.
Anmälan om tomtägarföreningarnas utsedda styrelseledamöter och suppleanter.
Fråga om val av valberedning
Intresseanmälan om att vara valberedning
Övriga frågor
- Styrelsen är tacksam för aktuella e-postadresser till de som är mottagare
av faktura från byalaget. Detta gör att utskick blir enklare och billigare för
oss alla. Ca 90 e-postadresser saknas i nuläget.
GDPR-blankett för anmälan om e-post finns på hemsidan.
- Hamnkaptenen informerar om Värmdö kommuns inspektion och de åtgärder
varje båtägare har att iaktta
Meddelande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt.
Protokollet ska justeras inom två veckor från årsmötet och läggs därefter upp på
hemsidan samt att det finns tillgängligt hos mötesordföranden och sekreteraren.
Protokollet anslås också på anslagstavlorna.
Årsmötet avslutas

Årsmöteshandlingar på hemsidan:
Denna kallelse,
Årsberättelse samt verksamhetsplan,
Revisionsberättelse,
Motion,
Förslag till budget och debiteringslängd,
Balans- och resultaträkning per 2021-12-31.
Övrigt på hemsidan: Stadgar, GDPRblankett, fullmaktsblankett (förslag)

Varmt välkomna!
Styrelsen

2022-03-15

