
Hule vägförening, kallelse till årsstämma söndagen 2022-07-17, kl. 11:00 
Plats: Glommens Bygdegård 

                                                      Kaffe serveras från kl. 10:30 
 
Medlemmarna i Hule vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid och plats: Se 
ovan. Debiteringslängd och övriga handlingar från verksamhetsåret 2021/2022 finns tillgängliga 
från 27 juni hos ordföranden Kent Andersson, Pannebovägen 8 och kassören Jan Johnsson, 
Digesgårdsringen 18. Se även vägföreningens hemsida www.hulevf.se. 
 

Vägföreningen har ny mailadress <hulevagforening@gmail.com> 
 

 
Dagordning vid stämman: 

1.   Årsstämmans öppnande 
2.   Val av ordförande för stämman 
3.   Val av sekreterare för stämman 
4.   Stämmans behöriga utlysande - enligt stadgarna genom brev senast 2 veckor innan  
      stämman 
5.   Godkännande av dagordningen 
6.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
7.   Fullmakter 
8.   Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2021/22. 
9.   Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021/22. 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021/22. 
11. Motioner 
       Inga motioner har inkommit. 
12. Information och framställningar från styrelsen, se bilaga1 
13. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret 2022/23. Se bilaga 2,  
      avsnitt A-C 
      - Avseende verksamhetsgrenen Hule vägförening (Digesgård ga:4) 
      - Avseende verksamhetsgrenen Digesgård samfällighet (Digesgård ga:1-3) 
      - Avseende verksamhetsgrenen Fyrklöverns samfällighet (Galtås ga:1) 
14. Styrelsens förslag till kostnader för övrig gemensam förvaltning samt arvoden till 
      styrelse, revisorer och valberedning. Arvodet var föregående period 70 % av det 
      prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället att fördela sinsemellan. Se i övrigt 
      bilaga 2, punkt D 
15. Beslut om styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2022/23, 
      se bilaga 2, samt information om den på stämman framlagda debiteringslängden. 
16. Fastställande av betalningsansvar för avgifter och procedur vid avisering av avgifter. 
      Se hemsidan, "Om våra avgifter"  
17. Val av 3 styrelserepresentanter på två år samt fyllnadsval på ett år. 
18. Val av ordförande för verksamhetsåret 2022/23. 
19. Val av en revisor på två år och två revisorssuppleanter på ett år 
20. Val av valberedning för verksamhetsåret 2022/23. 
21. Övriga frågor (OBS att beslut inte kan fattas) 
22. Protokollet hålls efter justering tillgängligt hos ordföranden samt på vägföreningens 
      hemsida 
23. Stämmans avslutande 
 
Bilaga 1: Information och framställningar från styrelsen 
Bilaga 2: Förslag till inkomst/utgiftsstat för perioden 2022/23. 


