
KALLELSE  

ÅRSSTÄMMA 

SKARPÖBORGS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING  

UTAN PERSONLIG ANSVARIGHET 

 
Medlemmarna i Skarpöborgs Fastighetsägareförening utan personlig ansvarighet kallas 

härmed till föreningsstämma i Tennisparken söndagen den 21 juni klockan 16:00. 

 

Dagordning: 

 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.  

6. Föredragning av årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse. (finns på hemsidan 14 

dagar innan stämman) 

7. Föredragning av revisorernas berättelse.  

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

11. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.  

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  

13. Val av revisor och revisorssuppleant.  

14. Val av valberedning.  

15. Föredragning av styrelsens förslag till beslut om ändring av stadgarna. 

 

i) Styrelsen föreslår att 3 § i stadgarna ändras så att styrelsens säte ska vara Vaxholm 

istället för Stockholm. För ny lydelse bilaga 1.  

 

ii) Styrelsen föreslår att 5 § 2 st. i stadgarna ändras så att årsavgiften maximalt kan 

uppgå till ettusen femhundra kronor istället för nuvarande femhundra kronor. 

Styrelsen föreslår vidare att stycket ändras så att styrelsen istället för 

föreningsstämman beslutar om årsavgiften, inom de ramar som framgår av samma 

stycke. För ny lydelse se bilaga 1.  

 

iii) Styrelsen föreslår att 8 § i stadgarna ändras så att styrelseledamot kan vara, 

förutom medlem i föreningen, även person som är gift eller sambo med medlem i 

föreningen, närstående släkting till medlem med anknytning till Skarpöborg, samt 

person som är gift eller sambo med sådan närstående släkting till medlem i 



föreningen. Ändringen sker genom att ett tillägg i ett tredje stycke görs.  För ny 

lydelse se bilaga 1.  

iv) Styrelsen föreslår att 13 § 3 st. i stadgarna ändras så att kallelse till 

föreningsstämma ska uppsättas tidigast sex veckor och senast två veckor före 

föreningsstämman samt att ordinarie föreningsstämma hålls årligen under juni 

månad. För ny lydelse se bilaga 1.  

 

v) Styrelsen föreslår att 15§ punkten q. ändras enligt följande: de framställningar som 

föreningsmedlem senast den 15 maj skriftligen avlämnat till styrelsen för att 

underställas föreningens avgörande jämte styrelsens utlåtande med anledning 

härav. 

 

16. Beslut med anledning av styrelsens förslag till ändring av stadgar.  

17. Presentation av status kring idéer för ”ett levande Skarpö” som styrelsen arbetar med. 

18. De framställningar som föreningsmedlem minst åtta dagar före stämman skriftligen 

avlämnat till styrelsen för att underställas föreningens avgörande jämte styrelsens 

utlåtande med anledning därav. 

19. Övriga frågor. 

20. Stämmans avslutande. 

 

 

Stockholm den 14 maj 2020 

 

 

Styrelsen 

  



 

      Bilaga 1 

 

Föreslagna ändringar 

 

i) Nuvarande lydelse 3 § : 

 

”Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.” 

 

Föreslagen lydelse 3 §: 

 

”Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Vaxholm.” 

 

ii) Nuvarande lydelse 5 § 2 st:  

 

”Medlem skall till föreningen betala en årsavgift om etthundra kronor eller det 

högre belopp, som föreningsstämman beslutar, dock högst sammanlagt femhundra 

kronor för visst år.” 

 

Föreslagen lydelse 5 § 2 st: 

 

”Medlem skall till föreningen betala en årsavgift om etthundra kronor eller det 

högre belopp, som styrelsen beslutar, dock högst sammanlagt ettusen femhundra 

kronor för visst år.” 

 

iii) Föreslaget tillägg till 8 §: 

 

Styrelseledamot ska vara  

i) medlem i föreningen, 

ii) gift eller sambo med medlem i föreningen eller närstående släkting till 

medlem i föreningen med anknytning till Skarpöborg 

iii) gift eller sambo med sådan närstående släkting till medlem i föreningen.  

 

iv) Nuvarande lydelse 13 § 1 st: 

 

”Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under maj eller juni månad på plats som 

bestäms av styrelsen.” 

 

Föreslagen lydelse13 § 1 st: 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under juni månad på plats som bestäms av 

styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v) Nuvarande lydelse 13 § 3 st: 

 

”Kallelse till föreningsstämma skall verkställas genom anslag i föreningens 

vänthus vid Skarpöborgs ångbåtsbrygga i Stegesund samt vid Skarpöviksbryggan i 

Rindösund. Sådant anslag skall uppsättas tidigast fyra veckor och senast en vecka 

före föreningsstämman. På samma sätt bringas andra meddelanden till 

medlemmarnas kännedom.” 

 

 

Föreslagen lydelse 13 § 3 st: 

 

”Kallelse till föreningsstämma skall verkställas genom anslag i föreningens 

vänthus vid Skarpöborgs ångbåtsbrygga i Stegesund samt vid Skarpöviksbryggan i 

Rindösund. Sådant anslag skall uppsättas tidigast sex veckor och senast två veckor 

före föreningsstämman. På samma sätt bringas andra meddelanden till 

medlemmarnas kännedom.” 

 

Nuvarande lydelse 15 § punkt q: 

 

de framställningar som föreningsmedlem minst åtta dagar före stämman 

skriftligen avlämnat till styrelsen för att underställas föreningens avgörande jämte 

styrelsens utlåtande med anledning därav. 

 

Föreslagen lydelse 15 § punkt q: 

 

de framställningar som föreningsmedlem senast den 15 maj skriftligen avlämnat 

till styrelsen för att underställas föreningens avgörande jämte styrelsens utlåtande 

med anledning därav. 

 

 

 


