
Kläppen VA Samfällighetsförening 
 

Kallelse och dagordning till ordinarie årsstämma 2020 
 
Kläppen VA Samfällighetsförening 
Org nr 716457-3045 
 
Tid: onsdag 24 juni 2020 kl. 17.00  
 
Plats: genom Microsoft Teams. Föranmälan krävs. (se information på 
”Vårat Kläppen”) 
 
 
1 Mötets öppnande 
2  Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna samt godkännande att mötet hålls  
 online. 
3 Fastställande av röstlängd 
4  Val av ordförande för stämman 
5 Val av sekreterare för stämman 
6 Val av två justerare, tilika rösträknare 
7 Fastställande av dagordning 
8 Styrelsens och revisorernas berättelser 
9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 
11. Framställningar från styrelsen. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till 
medlemmarna 

b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA 
Samfällighetsförening vid försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen.  

c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av 
vattenanläggningen per andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av 
avloppet är redan taget på årsstämman 2019.  

d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till          

stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 

11 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
13 Val av styrelse,  

 a) styrelseordförande på 1år 
 b) 1 ledamot på 2 år  
 c) 1 suppleant på 1 år 

14 Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
15 Fråga om val av valberedning  
16 Övriga frågor 
17 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
18 Stämmans avslutande 
 
Handlingar som enligt § 13 i stadgarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna;  
förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt utgifts- och inkomststat, fullmakt och information 
för inloggning till mötet, finns tillgängliga på ”Vårat kläppen”. (varatklappen.se) under 
gemensamma funktioner/samfälligheter i Kläppen/Kläppen VA Samfällighet.   


