
Ängsviks Fastighetsägarförening     Årsmöte 2022 

Box 133        Kallelse och dagordning 

134 08 Ingarö 
www.angsviksff.org 
angsviksff@gmail.com  
 
 

Kallelse till årsmöte i Ängsviks Fastighetsägarförening 
 
På grund av restriktioner med anledning av pandemin senareläggs årsmötet för att det ska 
kunna hållas utomhus. 
 

Tid: Söndagen den 15 maj 2022, klockan 10.00 
Plats: Utomhus på innergården vid Ängsviks Loge (Längst ner på Ängsviks Allé) 
 

Dagordning 
1 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
2 Val av två justeringsmän, som också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare 
3 Fastställande av dagordning 
4 Justering av röstlängd 
5 Mötets stadgeenliga utlysande 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1)  
7 Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 2) samt disponering av uppkommen vinst 

eller förlust 
8 Revisorernas berättelse (Bilaga 3) 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Inkomna motioner (Bilaga 4) samt förslag från styrelsen om en skärpning av ordningsreglerna 

genom tillägg av följande punkter: 
• Medlemmar som har anläggningar som kräver mycket vatten t ex pool eller badtunna är 

skyldiga att anmäla detta till föreningen, detta görs via mail till angsviksff@gmail.com. 

• Medlemmarna är skyldiga att till styrelsen inkomma med bevis på (kvitto på fyllning med 
hjälp av tankbil) att föreningens vatten inte nyttjats för att fylla pool, spa-bad, badtunna 
eller dylikt. Bevis skall skickas in till föreningen så snart fyllningen är gjord. 

11 Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer (Bilaga 5) 
12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (Bilaga 6) och budget (Bilaga 7) för verksamhetsåret  
13 Fastställande av årsavgift och eventuella extra avgifter (Bilaga 4, nederst) 
14 Val av styrelseordförande och kassör om vederbörande står i tur att avgå 
15 Val av övriga styrelseledamöter som är i tur att avgå och val av suppleanter 
16 Eventuella fyllnadsval 
17 Val av två revisorer och en suppleant 
18 Val av två personer (samt suppleanter för dessa) som ska ingå i styrelsen för Stiftelsen 

Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde 
19 Val av valberedning bestående av tre medlemmar, varav en ska vara sammankallande 
20 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmöte  
                 a. Val av badplatsansvariga 
                   b. Val av sektionsansvariga                            
 21 Övriga frågor 
22 Mötet avslutas      
 
Styrelsen  
 
Observera att bilagorna inte medföljer detta brev utan finns att hämta på föreningens 
hemsida www.angsviksff.org Skriv ut och tag med till årsmötet. 
Vill du ha dem skickade kontakta föreningen via hemsidan www.angsviksff.org/kontakta-aff 
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