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FÖRENINGSSTÄMMA 2021
Härmed kallas du som medlem och delägare i ALFA VISION ek. för. till FÖRENINGSSTÄMMA
måndagen den 31 maj 2021 kl. 19.00.
Plats: I enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor på Internet. Mötet kommer att använda en plattform för mötesdeltagarna och för att ha kontroll över vilka
medlemmar som deltar, krävs anmälan.
Anmälan sker elektroniskt på följande adress: www.alfavision.se/anmalan Endast en anmälan per adress accepteras.
Lämnas flera gäller den första, Kan du inte delta digitalt, kan du lämna bevittnad fullmakt för annan medlem att företräda dig
för anmälan och på mötet. Fullmakt ska vara ALFA tillhanda senast den 24 maj 2021.
Medlem får högst ha en fullmakt enligt stadgarna,
Önskar medlem beslut av stämman i enskild fråga som ej framgår av dagordningen måste detta förslag lämnas som motion
till stämman. Inga beslut tas under § 18, Övriga frågor.
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 23 maj 2021 under adress:
ALFA VISION ek för, Hövägen 68 B, 263 53 Lerberget eller till e-post info@alfavision.se
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga före mötet på vår hemsida www.alfavision.se
De kan även beställas hos sekreteraren på telefon 070 22 34 698.
På hemsidan publiceras även motionerna 5 dagar före mötet.
Dagordning vid föreningsstämman
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.

Föreningsstämmans öppnande
Val av ordförande för föreningsstämman
Val av sekreterare för föreningsstämman
Val av 2 justeringsmän, vilka även ska vara rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse för 2019/2020
Fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2019/2020
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019/2020
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust för 2019/2020
Fastställande av arvoden för 2021/2022
Motioner
Fastställande av budget och årsavgift (Oförändrad för 2022)
Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2021/2022
Val av revisorer och suppleanter för 2021/2022
Val av valberedning
Övriga frågor och information från styrelsen
Föreningsstämmans avslutande

Med vänlig hälsning
ALFA VISION ekonomisk förening
Styrelsen
För att undvika problem i samband med mötet kan du som är nybörjare testa tekniken i förväg. Du är välkommen att
provansluta dig 25 maj kl 19.00 eller den 28 maj kl. 19.00. Detta kan ske genom att gå till
www.alfavision.se/testmote Läs även på www.alfavision.se/anvisningar

