
Kallelse till ordinarie föreningsstämma för 
Ornö Brevik samfällighetsförening 

(föreningen förvaltar avloppsanläggningen i Brevik, Stornäset, 
 Konvaljeholmen, Breviksängen och Norra Gärdet) 

Tid: 17 maj 2022 kl. 18.00 

Plats: Kulturhuset i Haninge centrum, Poseidons Torg 8, Handen. 

Då det inte längre finns några restriktioner med anledning av Covid-19 ser vi helst att 
så många som möjligt deltar fysiskt på plats i Kulturhuset. 

För de som absolut inte kan eller av hälsoskäl är avrådda att delta i större sällskap kommer vi 
att tillhandahålla en länk för digitalt deltagande. Länken kommer att mailas ut senast den 17 
maj kl. 17.00. 

För att delta digitalt behöver vi en anmälan som ni mailar till obs@morbyfjarden.se senast 
den 15 maj. Anmälan ska innehålla namn, tomtnummer och ett telefonnummer där vi kan nå 
er om något skulle hända med uppkopplingen under mötet. 

I slutet av februari 2022 återinfördes Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Av 11 § (2022:121) framgår att ”Trots 49 § 
lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, 
får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud 
får företräda fler än en medlem.” Styrelsen för Ornö Breviks samfällighetsförening har 
beslutat att ett ombud får företräda max tre medlemmar. Förlaga till fullmakt bifogas denna 
kallelse. 

Ni som avser att delta digitalt ombedes också att skicka eventuella frågor i samband med 
anmälan. 

Agenda:   

1 Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare för stämman  
4. Val av två justeringsmän  
5. Frågan om mötets behöriga utlysande  
6. Närvaroförteckning 
7. Godkännande av dagordningen  
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
9.  Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 
11 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 
12 Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter 
13 Val av revisorer samt revisorssuppleanter 
14 Val av valberedning/valkommitté 
15 Ersättningar till styrelsen och revisorerna  
16  Övriga frågor 
17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
18 Stämman avslutas 
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Kallelsen till stämman skickas, i enlighet med stadgarna, till samtliga medlemmar via post. 
Kallelsen är även anslagen på informationstavlan i Brevik.  
 
Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd liksom årsbokslut kommer att finnas 
tillgänglig hos föreningens ordförande Gunnel Wärn Hede, Norra Gärdet 146, 130 55 Ornö, 
070 775 31 20. 

Årsbokslut kommer även att mailas ut innan stämman.  

Revisorernas berättelse finns tillgänglig på stämman. 

Välkommen! 

Styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening 


