
Härmed kallas fastighetsägarna i Gredeby till ordinarie årsstämma för, 

Gredeby vägars samfällighetsförening

Utomhus vid stolpladan (vid kossorna) söndagen den 13 juni 2021 klockan 15.00. 

Pga Corona-läget med max 50 pers i samlingar så ber vi att max 1 person per hushåll närvarar på 
mötet. Städdag och byafest utgår i år, eventuella städåtgärder diskuteras på mötet. 

Styrelsen ber härmed de fastighetsägare som ej är åretruntboende på fastigheten i Gredeby att 
kontrollera att de adressuppgifter som vi har till er (se på kuvertet till denna kallelse) är riktiga. Om 
de är felaktiga ombedes ni att kontakta sekreteraren och uppdatera dessa uppgifter, skicka ett brev 
till: Samuel Smith, Söragårdsvägen 2, 373 33 Nättraby eller mail på samuel.ivarsson@gmail.com

Vi ber även de som delar fastigheten i Gredeby med någon annan än den de bor med, t.ex. syskon el
liknande, att utse en kontaktperson till vilken vi kan skicka kallelser etc. Vi ber er som delar 
fastigheten med andra att meddela dessa om stämman, då vi bara skickar en kallelse per fastighet. 

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängliga på hemsidan efter att det har justerats. Se 
www.gredeby.se. Där finns även förvaltningsberättelse för 2020 och kontaktuppgifter till 
styrelsemedlemmarna samt suppleanter. Register gällande andelstal och förvaltningsberättelse finns 
hos sekreteraren Samuel Smith. 

Dagordning på stämma 
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av kallelse.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser samt bokslut.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 
11. Val av styrelse och styrelseordförande. 
12. Val av revisorer. 
13. Val av valberedning. 
14. Övriga frågor. 
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
16. Mötet avslutas.

Aktuella för omval är sekreterare Samuel Smith, kassör Eva Petersson, ledamot Mathias Roos samt 
suppleanter Anders Larsson och Ulf Gyllström.
Under tiden fram till stämman finns förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, utgifts-, och 
inkomststat tillgängliga för granskning på hemsidan www.gredeby.se 
Samtliga medlemmar hälsas välkomna till mötet söndagen den 13 juni klockan 15.00. 
Övrig information: 
Vi har en Facebook-grupp i byn där vi kan dela information med varandra, den heter Gredeby 
community. 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen

mailto:samuel.ivarsson@gmail.com
http://www.gredeby.se/

