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Kallelse	  till	  Ramsö	  Vägförenings	  Ordinarie	  Föreningsstämma	  2012	  

Välkommen	  till	  Ramsö	  Vägförenings	  ordinarie	  stämma	  lördagen	  den	  29:e	  september	  klockan	  
11.00	  –	  ca	  12.30	  på	  Kustbohemmet.	  Övriga	  dokument	  i	  anslutning	  till	  stämman	  anslås	  i	  
enlighet	  med	  stadgarna	  i	  vänthuset	  vid	  Ramsö	  brygga	  senast	  lördagen	  den	  8/9.	  Publicering	  
sker	  även	  på	  föreningens	  hemsida	  hos	  www.ramso.nu	  under	  vecka	  37.	  

Dagordning:	  

1. Stämman	  öppnas	  
2. Val	  av	  ordförande	  till	  stämman	  
3. Val	  av	  sekreterare	  till	  stämman	  
4. Fråga	  om	  årsmötet	  varit	  behörigt	  utlyst	  
5. Godkännande	  av	  dagordningen	  
6. Val	  av	  två	  justeringspersoner,	  tillika	  rösträknare	  
7. Fullmakter	  
8. Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  och	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  verksamhetsåret	  	  
9. Revisorernas	  berättelse	  för	  verksamhetsåret	  2011/2012	  
10. Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
11. Förslag	  till	  budget	  för	  nästa	  verksamhetsår	  
12. Fastställande	  av	  uttaxering	  	  för	  verksamhetsåret	  2012-‐13	  
13. Förslag	  från	  styrelsen	  om	  ändring	  i	  stadgar	  

a. Tidpunkt	  för	  stämman	  ändras	  till	  augusti	  –	  september	  (idag	  september)	  
b. Senaste	  tidpunkt	  för	  avlämnande	  av	  motion	  ändras	  till	  juni	  (idag	  juli)	  
c. Kallelse	  till	  stämman	  skall	  ske	  via	  brev	  eller	  e-‐post.	  Till	  föreningen	  avlämnad	  e-‐

postadress	  utgör	  bekräftelse	  på	  valet	  av	  e-‐post.	  	  
14. Motioner	  

a. Motion	  från	  Maria	  Palm	  om	  tillsättandet	  av	  en	  arbetsgrupp	  med	  målet	  om	  
samarbete/samgående	  med	  Ramsö	  Vaxholms	  Samfällighetsförening	  

15. Trafikgruppens	  arbete	  och	  förslag	  
16. Arbetsgruppen	  för	  ekonomi	  och	  rutiner	  –	  redovisning	  av	  slutsatser	  och	  förslag	  
17. Ersättning	  till	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  
18. Val	  av	  styrelseordförande	  
19. Val	  av	  styrelseledamöter	  	  
20. Val	  av	  revisor	  och	  suppleant	  
21. Val	  av	  valberedning	  
22. Övriga	  frågor	  
23. Meddelande	  om	  plats	  där	  protokollet	  kommer	  att	  vara	  tillgängligt	  
24. Avslutning	  

Kaffe	  och	  bullar	  serveras.	  Varmt	  välkommen!	  
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Kort	  bakgrund	  till	  förslagen	  om	  ändring	  i	  stadgarna	  
På	  förra	  stämman	  diskuterades	  möjligheterna	  att	  via	  e-‐post	  få	  en	  billigare	  och	  enklare	  
hantering	  av	  kallelser,	  fakturering	  och	  annan	  information.	  Styrelsens	  uppfattning	  är	  att	  det	  
är	  möjligt	  redan	  idag	  i	  de	  fall	  en	  medlem	  genom	  att	  lämna	  sin	  e-‐postadress	  bekräftar	  att	  
hon/han	  accepterar	  brev	  via	  e-‐post.	  E-‐postfunktionen	  är	  redan	  införd.	  Denna	  kallelse	  går	  vi	  
e-‐post	  till	  de	  ca	  10%	  av	  medlemmarna	  som	  accepterat	  och	  lämnat	  e-‐postadress.	  
Förändringen	  i	  stadgarna	  är	  avsedd	  att	  tydliggöra	  detta.	  
	  
En	  sen	  septemberstämma	  ger	  flera	  nackdelar.	  En	  är	  att	  det	  är	  färre	  medlemmar	  ute	  på	  ön	  
sent	  i	  september	  än	  under	  augusti.	  En	  annan	  är	  att	  verksamhetsår	  och	  budget	  löper	  från	  juli	  
–	  juni.	  När	  verksamhetsåret	  gått	  är	  den	  sittande	  styrelsen	  ur	  vissa	  aspekter	  en	  ”expeditions-‐
ministär”.	  Men	  eftersom	  underhållsarbeten	  måste	  ske	  även	  under	  denna	  period	  uppkommer	  
kostnader	  efter	  verksamhetsåret	  som	  beslutas	  av	  den	  avgående	  styrelsen.	  Med	  de	  
bokföringsprinciper	  som	  tillämpats	  har	  dessa	  kostnader	  lämnats	  till	  den	  tillträdande	  
styrelsen	  som	  ”välkomstpresent”.	  Under	  det	  senaste	  verksamhetsåret	  innebar	  det	  att	  en	  
betydande	  del	  av	  beslutad	  budget	  redan	  var	  förbrukad.	  
Det	  är	  därför	  angeläget	  att	  korta	  ner	  perioden	  mellan	  avgående	  och	  tillträdande	  styrelse.	  
Ytterligare	  en	  förbättring	  ligger	  i	  nya	  och	  bättre	  principer	  för	  periodisering	  och	  reservering	  
för	  beställda/kända	  och/eller	  ej	  fakturerade	  kostnader	  från	  leverantörer.	  Det	  kommer	  att	  ge	  
stämman	  en	  mer	  korrekt	  bild	  av	  föreningens	  faktiska	  ekonomiska	  ställning.	  Dessutom	  
kommer	  revisionen	  att	  ge	  en	  bättre	  samstämmighet	  mellan	  beslut	  och	  ansvar.	  	  

Fullmakt:	  Om	  du	  vill	  bli	  representerad	  via	  fullmakt	  kan	  du	  enkelt	  skriva	  en	  själv	  	  

Härmed	  befullmäktigas	  ____________________________________________	  att	  vid	  Ramsö	  
Vägförenings	  ordinarie	  årsmöte	  2012-‐09-‐29	  att	  utöva	  min	  rösträtt	  i	  egenskap	  av	  fastighetsägare	  till	  
fastigheten	  Ramsö	  1:	  ________i	  enlighet	  med	  Ramsö	  Vägförenings	  stadgar.	  (vilka	  innebär	  att	  en	  
fullmaktsinnehavare	  inte	  får	  rösta	  för	  mer	  än	  10%	  av	  de	  på	  årsmötet	  företrädda	  andelarna)	  

	  

Vill	  du	  i	  framtiden	  få	  kallelser	  och	  fakturor	  via	  e-‐post?	  –	  Gör	  så	  här!	  

Sänd	  ett	  mejl	  till	  ramso.vag@gmail.com	  från	  den	  adress	  dit	  du	  vill	  att	  vi	  skall	  skicka.	  	  

Ange	  i	  mejlet	  ditt	  namn	  och	  din	  fastighetsbeteckning.	  Är	  ni	  flera	  delägare	  räcker	  det	  med	  
den	  som	  ni	  vill	  skall	  stå	  som	  kontaktperson	  och	  betalningsansvarig	  (=	  den	  som	  får	  faktura	  på	  
årsavgifter).	  Ange	  också	  gärna	  ett	  telefonnummer.	  Det	  kan	  vara	  bra	  om	  vi	  av	  någon	  
anledning	  måste	  ta	  telefonkontakt.	  	  

Styrelsen	  för	  Ramsö	  Vägförening	  

	  


