
 
 

KALLELSE TILL ALLA DELÄGARE I 
SAMFÄLLIGHETEN STOMMEN 1 - 5 
 
Välkomna till årsstämma önskar  
Styrelsen i Samfälligheten Stommen 

Verksamhetsberättelse för 2018 inkl. resultat- och balansrapport, inkomna motioner, revisorernas berättelse 
och valberedningens förslag finns att tillgå på samfällighetens hemsida www.stommen.se samt på 
områdeskontoret fr.o.m. 2019-04-15. 
 

Ordinarie Årsstämma Samfälligheten Stommen Landvetter 
Tid: 2019-04-29, klockan 19:00 
Plats: Kulturhuset i Landvetter 
 
 

DAGORDNING 
 
§ 01 Stämmans öppnande. 
 
§ 02 Stämmans behörighet. 
 
§ 03 Fastställande av dagordning. 
 
§ 04 Val av justeringsmän. 
 
§ 05 Val av ordförande för stämman. 
 
§ 06 Styrelsens årsredovisning. 
 
§ 07 Revisorernas berättelse. 
 
§ 08 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 
 
§ 09 Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna samt förslag till 

budget för verksamhetsåret 2019 
 
§ 10 Framläggande och fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2019 
 
§ 11 Beslut om arvode och/eller arvodesnormer för styrelsen. 
 
§ 12 Val av styrelse och revisorer samt valberedning för nästkommande period. Samtliga val gäller om ej 

annat anges för en period av 2 år.  
  

a) Ordinarie ledamot   ( i tur att avgå : Johan Johnsén) 
b) Ordinarie ledamot  ( i tur att avgå : Jimmy Hallgren) 
c) Suppleant (1 år)   ( i tur att avgå : Stefan Nolstad) 
d) Suppleant (1 år)  ( i tur att avgå : Anders Holmsten) 
e) Suppleant (1 år)  ( i tur att avgå : Mikael Selar) 
f) Suppleant (1 år)   ( i tur att avgå : Angelica Johnsson) 
g) Suppleant (1 år)  ( i tur att avgå : Mohamed Shalan) 
h) Revisor    ( i tur att avgå : Magnus Friberg) 
i) Revisorssuppleant (1 år) ( i tur att avgå : Jonas Bolin) 
j) Valberedning (1 år)           ( i tur att avgå : Gunnar Magnusson, Hans Carlberg, Stefan Gränsmark)  

  
 
 
 



 

 
 
§ 13 Behandling av inkomna motioner. 
 Inga motioner är inlämnade av behöriga andelsägare till 2019 års samfällighetsstämma. 
 
§ 14 Övriga frågor 

 Information i värmedistributionsfrågan 
 
§ 15 Stämmans avslutning. 


