
KRAGSTA SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
VALLENTUNA 
 

KALLELSE TILL KSSF:S ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Tid: torsdagen den 20 maj 2021, klockan 18:00 

Plats: Utanför Torpet, Kragstalundsvägen 85 
Härmed kallas medlemmarna i Kragsta Södra samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma. 

DAGORDNING 
1. Stämmans öppnande. 

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 

3. Val av stämmans ordförande och sekreterare 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer 

13 a. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2021 

13 b. Beslut om utgifts- och inkomststat för 2021 

14. Framläggande av debiteringslängd för 2021 

15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

16. Val av revisorer och suppleanter 

17. Val av valberedning 

 

18. Fråga om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet avseende laddning av elbilar. (Se 

information nedanför kallelsen) 

19. I Motion  Parkeringstiden 

 II Motion Staketet runt parkeringen 52-ringen 

III Motion Upprustning av lekplatser 2021 

IV Motion Långtidsparkerade bilar åtgärdsplan 2021 

V Motion Trädfällning mellan 40- och 52-ringen 

 

20. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 

21. Stämmans avslutande 
 

Samtliga handlingar som rör stämman finns på föreningens webbplats: http://www.kssf.se under 

sektionen Stämmor – Årsstämma 2021. Har du inte tillgång till internet så lägg ett meddelande i 

föreningens brevlåda för att få ett exemplar utskrivet. 

Kom gärna i god tid, för att vi ska hinna upprätta närvaroförteckning innan vi öppnar stämman.  

Varmt välkommen! 

 

Punkt 18: Då det föreligger olika uppfattningar bland medlemmarna i frågan om huruvida laddning av elbilar är 

tillåtet i våra garage anser styrelsen att föreningen bör ansöka om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. 

Lantmäteriet skall om stämman finner så lämpligt svara på frågan om föreningens nuvarande anläggningsbeslut 

omfattar laddning av elbilar. 

http://www.kssf.se/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=27&Itemid=41

