
 

Kallelse till Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte 2009. 
 

Medlemmarna i Viksbergs Samfällighetsförening inbjuds till ordinarie årsmöte onsdagen den 25 mars 

2009. Mötet hålls i Brunnsängsskolans matsal, Södertälje, och startar omedelbart efter Viksbergs 

Tomtägareförenings årsmöte samma kväll.  

 

Föredragningslista 

 1. Inledning. 

 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008. 

 6. Styrelsens kassaberättelse för 2008. 

 7. Revisorernas berättelse. 

 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 9. Styrelsens budgetförslag, samt fastställande av styrelsearvoden och medlemsavgift år 2009. 

 10. Val av:  

  a. Ordförande  Solveig Nurmimäki  har 1 år kvar  

  b. Sekreterare Roland Avango har 1 år kvar  

   Kassör  Lennart Elfving omval/nyval 2 år 
   Vice ordförande Malte Nordström har 1 år kvar 

   Vice sekreterare Mikael Halldin omval/nyval 2 år 

  c.  Styrelsesuppleanter Karl-Göran Frank har 1 år kvar 

      Lars-Gunnar Grip omval/nyval 2 år 

      Monica Hagström omval/nyval 2 år 

  d.  Revisorer Anita Saldén-Enérus omval/nyval 2 år 

      Evert Olsson omval/nyval 2 år 

  e. Revisorssuppleanter Anita Marklund har 1 år kvar   

      Emma Olsson omval/nyval 2 år 

  f. Valberedning, sammankallande Aud Elfving omval/nyval 1 år 

      Lotta Rosén omval/nyval 1 år 
 

  Not till årsmötessekreteraren: I årsmötesprotokollet ska hela styrelsens sammansättning anges och 
att föreningens ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig. 

 

 11. Ärenden medlemmar önskar ta upp vid årsmötet skriftligen anmälda före 2009-02-01.  

  - Inga ärenden har anmälts. 
 

 12. Frågor som styrelsen har hänskjutit till årsmötet.  

  - Inga detta år. Frågor gemensamma för VSF och VTF tas upp vid VTFs årsmöte före detta möte. 
 

 13. Styrelsen informerar om de arbeten som utförts under år 2008 och de som planeras år 2009, 

samt svarar på frågor från medlemmarna. 
 

 14. Övriga frågor. 

  - Inga från styrelsen i år. Dock uppmanas medlemmarna att ta upp frågor som engagerar dem. 
 

 15. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt. 
 

 16. Mötet avslutas. 

 

Välkomna önskar styrelsen. 

 
  

Viksbergs Samfällighetsförening 

Box 19101 

152 27 Södertälje 

 

www.viksberg.org 
 


