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Kallelse	  till	  Ramsö	  Vägförenings	  Extra	  och	  Ordinarie	  Föreningsstämma	  2013	  

Söndagen	  den	  8:e	  september	  klockan	  10.00	  	  hålls	  på	  Kustbohemmet	  extra	  stämma	  och	  
omedelbart	  därefter	  ordinarie	  stämma.	  	  Skälet	  för	  den	  extra	  stämman	  är	  behovet	  av	  ett	  
samlat	  beslut	  om	  stadgeändringar	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  omedelbart	  tillämpa	  de	  
nya	  stadgarna.	  

Samtliga	  dokument	  i	  anslutning	  till	  stämmorna	  anslås	  i	  enlighet	  med	  stadgarna	  i	  vänthuset	  
vid	  Ramsö	  brygga	  senast	  söndagen	  den	  18/8.	  Publicering	  sker	  även	  på	  föreningens	  hemsida	  
hos	  www.ramso.nu.	  Har	  du	  lämnat	  e-‐postadress	  kommer	  dokumenten	  denna	  väg.	  

Dagordningar	  för	  stämmorna	  finner	  du	  på	  följande	  sida.	  

Varmt	  välkomna	  till	  årets	  dubbelstämma.	  

Styrelsen	  i	  Ramsö	  Vägförening	  

VIKTIG	  INFORMATION!	  

Räcket	  i	  backen	  ner	  mot	  Ramsö	  Brygga	  
Måste	  denna	  vinter	  (från	  15/11)	  vara	  helt	  fritt.	  Detta	  för	  att	  möjliggöra	  att	  vägen	  plogas	  ända	  ut	  till	  
vägräcket.	  Cyklar,	  vagnar	  och	  andra	  fordon	  kommer	  att	  avlägsnas	  och	  skickas	  bort	  med	  vårens	  
sopfärja	  om	  ägarna	  ej	  hört	  av	  sig	  till	  Vägföreningen	  före	  1/5	  2014.	  

Bryggorna	  längs	  Ramsövägen	  vid	  Tynningösundet	  
Bryggornas	  anslutning	  till	  vägen	  får	  inte	  sticka	  innanför	  betongstolparna	  där	  räcket	  är	  fäst.	  Även	  
detta	  för	  att	  möjliggöra	  snöröjning	  av	  hela	  vägbredden.	  Har	  du	  en	  brygga	  (eller	  något	  annat)	  som	  
sticker	  in	  för	  långt	  ber	  vi	  dig	  åtgärda	  senast	  15/10.	  Bryggdelar	  som	  sticker	  ut	  efter	  detta	  datum	  	  
kommer	  att	  avlägsnas	  av	  Vägföreningen	  på	  bryggägarens	  bekostnad.	  

E-‐post	  
Kan	  du	  nås	  via	  e-‐post	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  lämnar	  din	  adress	  till	  föreningen.	  Det	  gör	  du	  enkelt	  genom	  
att	  sända	  ett	  e-‐brev	  till	  ramso.vag@gmail.com.	  Skriv	  vem	  du	  är	  och	  vilken	  fastighet	  du	  äger.	  När	  du	  
lämnat	  e-‐postadress	  har	  du	  också	  accepterat	  att	  få	  fakturor	  och	  information	  från	  föreningen	  till	  
denna	  adress.	  	  	  

Rensa	  diken	  och	  vägrenar!	  
Inför	  höst	  och	  vinter	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  rensar	  utanför	  din	  fastighet.	  Var	  snäll	  och	  lägg	  inte	  gräs	  eller	  
grenar	  i	  diket.	  

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

Härmed	  befullmäktigas	  ____________________________________________	  att	  vid	  Ramsö	  
Vägförenings	  stämmor	  2013-‐09-‐08	  att	  utöva	  min	  rösträtt	  i	  egenskap	  av	  fastighetsägare	  till	  
fastigheten	  Ramsö	  1:	  ________i	  enlighet	  med	  Ramsö	  Vägförenings	  stadgar.	  	  

Be	  två	  personer	  bevittna	  fullmakten	   	  
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Dagordning	  för	  extra	  stämma	  den	  8/9	  2013	  
1. Stämman	  öppnas	  
2. Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  
3. Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman	  
4. Val	  av	  två	  justeringsmän	  
5. Framställning	  från	  styrelsen	  angående	  ändring	  av	  stadgar	  på	  följande	  punkter	  

a. Tidpunkt	  för	  stämma.	  
b. Senaste	  tidpunkt	  för	  avlämnande	  av	  motion.	  
c. Kallelse	  till	  stämma.	  
d. Antal	  styrelseledamöter	  

6. Meddelande	  om	  plats	  där	  stämmoprotokollet	  kommer	  att	  hållas	  tillgängligt	  
7. Stämman	  avslutas	  

Dagordning	  för	  ordinarie	  stämma	  den	  8/9	  2013	  
1. Stämman	  öppnas	  
2. Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  
3. Val	  av	  sekreterare	  för	  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. Motioner	  och	  framställningar	  från	  styrelsen	  

a. Motion	  från	  Tomas	  Magasdi	  om	  åtgärder	  mot	  damm.	  
b. Servicenivå	  för	  vinterväghållningen	  

12. Förslag	  till	  budget	  för	  nästa	  verksamhetsår	  
13. Fastställande	  av	  uttaxering	  för	  verksamhetsåret	  2012-‐13	  
14. Ändring	  av	  stadgar	  –	  enligt	  beslut	  på	  extra	  stämma.	  
15. Ersättning	  till	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  
16. Val	  av	  styrelseordförande,	  ledamöter	  och	  suppleanter	  
17. Val	  av	  revisor	  och	  suppleant	  
18. Val	  av	  valberedning	  
19. Övriga	  frågor	  
20. Meddelande	  om	  plats	  där	  protokollet	  kommer	  att	  vara	  tillgängligt	  
21. Avslutning	  

Kaffe	  och	  bullar	  serveras.	  Varmt	  välkommen!	  


