
 
     

 Göteborg 2019-02-25 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

DATUM/TID:  ONSDAGEN DEN 20 MARS 2019 KLOCKAN 19.00  
 

PLATS:   MIMERS HUS I KUNGÄLV, rum 460 

    Vägbeskrivning finns på Kungälvs kommuns hemsida, www.kungalv.se 

 

Dagordning: 

 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

3. Val av två justeringsmän för stämman 

4. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018 

5.  Ekonomisk redovisning för 2018 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 

8. Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna 

9. Propositioner 

10. Inkomna motioner 

11. Inkomst- och utgiftsstat för 2019 samt debiteringslängd 

12. Val av tre ordinarie ledamöter för två år (2019-2020) 

13. Val av ordförande för 2019 

14. Val av två suppleanter för ett år 

15. Val av två revisorer för ett år 

16. Val av en revisorsuppleant för ett år 

17. Val av två ledamöter för ett år i valberedningen, varav en sammankallande 

18. Val av två suppleanter för ett år i valberedningen 

19. Övriga frågor 

20. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

Följande underlag till dagordningens punkter finns att tillgå på föreningens hemsida med 

användande av kod som skickats per brev 

 Styrelsens årsredovisning för 2018 

 Revisonsberättelse för bokslutsåret 2018 

 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019 

 Förslag till debiteringslängd baserad på inkomst- och utgiftsstat 2019 

 Propositioner 

 Inkomna motioner 

 Valberedningens förslag  
 

Den som önskar få underlagen tillsända sig med post, ombeds kontakta: Per Dalheim, 031 32 22 158. 

 

 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna och hoppas på stor uppslutning! 

 

Styrelsen  

OBS! Vänligen vänd sida för information om vatten och avlopp  
 

http://www.kungalv.se/


 
 

 

 

OBS! Kallelse till ordinarie föreningsstämma 20 mars 

2019 på motstående sida. 
 

 

 

 

Information till föreningens medlemmar angående vatten och avlopp 

 
Vintersäkra din vattenanslutning 

 

Nu är vintern här med kyla och sönderfrusna vattenanslutningar. Regelbundet drabbas någon 

medlem av vattenläcka på grund av kylan vilket kan bli mycket dyrbart för denne. Det kan handla 

om en sönderfrusen utekran, mätare eller en ytligt liggande rördragning. 

 

Allt vatten, även från ett läckage, måste betalas och det kan  bli mycket kostsamt om vatten bara 

står och rinner. Vintersäkra din anslutning och om möjligt titta till huset regelbundet. Vi har flera 

exempel på att tusentals kubikmeter vatten bara runnit bort. 
 

 

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper 

 

Inget annat än det som passerat kroppen samt toapapper får spolas ner. Vi har regelbundna problem 

med att exempelvis fett, tops, bindor med mera orsakar stopp i avloppet. 

 

Stekpannor skall torkas med hushållspapper före diskning. Olja och fett från matlagning skall inte 

hällas i vasken. Var som helst men inte i vasken. Kungälvs kommunen delar gratis ut fettrattar att 

sätta på en petflaska som du sedan kan lägga bland soporna eller lämna in på Munkegärde 

återvinningscentral. 

 

Numera behöver du logga in med ditt körkort för att komma in på återvinningscentralen, men det är 

fortfarande gratis att lämna till återvinning vid fritt antal tillfällen. 

 

Noel Cornér 

ordförande 

 


