Kallelse och dagordning
till det 93:e årsmötet i Margretelunds Villaägareförening U.p.a.
tisdagen den 27 april 2021 kl. 19.00
Med anledning av risken för smitta av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsmötet 2021 (i
likhet med årsmötet 2020) skall genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar. Denna
möjlighet har skapats genom tillfälliga lagregler.
I Margretelunds villaägareförening kommer årsmötet att ske genom elektronisk uppkoppling
via tjänsten Zoom.
Information om inloggning m.m. lämnas nedan efter dagordningen.
Handlingar till årsmötet finns på föreningens hemsida www.mvf.se
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Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av dagordning
Beslut om medlemskap enligt § 3 i MVF:s stadgar
Fastställande av röstlängd enligt § 8 i MVF:s stadgar
Styrelsens berättelser
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Inkomna ärenden och motioner
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Beslut om verksamhetsplan 2021
Beslut om årsavgift, båtplatsavgifter samt utgifts- och inkomstbudget 2021
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av ordförande i styrelsen fram till nästa årsmöte
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning med sammankallande
Övriga frågor utan ekonomiska förpliktelser som styrelsen och/eller mötet
önskar behandla
Beslut om tid och plats för protokolljustering samt när och hur protokollet
blir tillgängligt för medlemmarna.
Formerna för kallelse till nästa årsmöte
Avtackning
Avslutning

Från och med 45 minuter före årsmötet, dvs. från klockan 18.15, kan du bli insläppt till
mötet. Du ska då uppge för- och efternamn samt fastighetsbeteckning.
Vid omröstning utan rösträkning kommer mötesordförande att fråga om någon är
emot – om du är det ska du via knappen ”reactions” trycka på ”applådtecknet”.
Om du begär votering ska du trycka på ”tummen upp tecknet” under knappen
”reactions”.
Vid rösträkning kommer röstlängdens närvarande personer att läsas upp individuellt
och vi ber om ett svar - svaret noteras av sekreteraren. Observera att protokollet är helt
anonymt om vem som har röstat för/emot berörd frågeställning. Till slut räknas
rösterna samman och resultatet delges. Observera att mötet spelas in för att i efterhand
kunna verifiera eventuella oklarheter.
Om du under mötet begär ordet: tryck på ”applådtecknet” under ”reactions”.
Mötesinformation:
Topic: MVF Årsmöte
Time: Apr 27, 2021
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3520653113
Meeting ID: 352 065 3113
One tap mobile
+46850163827,,3520653113# Sweden
+46850500828,,3520653113# Sweden

