Stockholm 2 mars 2022

Välkommen till årsmöte
Här kommer kallelse och dagordning till årsmötet i Björkvik Tomtägareförening.
Samtliga bilagor finns på föreningens webbplats - verksamhetsberättelse och övriga
handlingar finnas tillgängliga på bjorkvik.nu/arsmote och några exemplar finns även vid
mötet. Kontakta någon i styrelsen om du inte har möjlighet ladda ner och skriva ut
dokumenten.
Tid: Måndagen den 21 mars kl. 18.30.
Plats: Konferenssalen på Nacka Konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka.
Konferenscentret ligger i anslutning till Nacka Simhall. När ni kommer in i entrén till Nacka
Sportcenter, följ vägvisning eller fråga vaktmästaren efter Konferenssalen. Närmaste
buss- och tågstation är Järla station. Gratis parkeringsplatser finns i närheten, utanför
Sportcentrum. Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.00 finns dryck + mackor.
Kl. 18.30
Från kl. 18.00

Mötet börjar
Registrering, dryck + mackor

Välkomna!
Styrelsen
Aktiviteter 2022
Information finns även på bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/
23 april

Gemensam städdag kl. 10-13. Närmare information kommer på
webbplatsen bjorkvik.nu.
Vi samlas kl. 10.00 i resp. städlag och återsamlas kl. 13.00 vid
respektive badplats där föreningen bjuder på grillat med bröd och
dricka.

24 juni

Midsommarafton
Kl. 10.00 samlas vi vid Björkviksbadet för att klä stången.
Kl. 15.00 startar midsommarfirandet.

15 oktober

Avverkningsdag
Avverkningsdagen koncentrerar till ett särskilt område, där vi hjälps åt
att göra fint. Läs mer på webben bjorkvik.nu.

Stockholm 2 mars 2022

KALLELSE
Medlemmarna i Björkvik tomtägareförening kallas härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022
Tid:
Måndagen den 21 mars kl. 18.30.
Plats:
Nacka Konferenscenter
Kallade:
Samtliga föreningsmedlemmar
Dagordning
1.
Stämman öppnas med kontroll att kallelse skett stadgeenligt
2.
Val av ordförande för årsmötet
3.
Val av sekreterare för årsmötet
4.
Fastställande av dagordning
5.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov
6.
Verksamhetsberättelse
7.
Föredragning av resultat- och balansräkning
8.
Revisorernas berättelse
9.
Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning
11. Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer
12. Förslag till ny budget 2022
13. Val av ledamöter till styrelsen
14. Val av revisorer och en revisorssuppleant
15. Val av ledamöter till valberedning
16. Information om förslag till ansökningshandlingar Lantmäteriet
17. Beslut om ansökan om att bilda gemensamhetsanläggning/ar
samt beslut om kostnad för förrättning
18. Motion
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
20. Årsmötet avslutas
-------------------------------

BILAGA 1
BILAGA 2

BILAGA 3
BILAGA 4
BILAGA 4

BILAGA 5
BILAGA 6

På webbplatsen bjorkvik.nu/arsmote
Bilaga 1.
Verksamhetsberättelse
Bilaga 2.
Resultat- och balansräkning för 2021
Bilaga 3.
Budgetförslag för 2022
Bilaga 4.
Valberedningens förslag till ledamöter och revisorer
Bilaga 5.
Styrelsens förslag till beslut enligt p. 17
Bilaga 6.
Motion från Kerstin Egeland samt styrelsens svar till inkommen motion

