
 
     

 Göteborg 2020 – 02 – 23 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

DATUM/TID:  ONSDAGEN DEN 18 MARS 2020 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 2019 

5.  Ekonomisk redovisning för 2019 och beslut om resultatdisposition  

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 

8. Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna 

9. Propositioner 

10. Inkomna motioner 

11. Inkomst- och utgiftsstat för 2020 samt debiteringslängd 

12. Val av två ordinarie ledamöter för två år (2020-2021) 

13. Val av ordförande för 2020 

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 2019 

 Revisonsberättelse för bokslutsåret 2019 

 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2020 

 Förslag till debiteringslängd baserad på inkomst- och utgiftsstat 2020 

 Propositioner 

 Inkomna motioner 

 Valberedningens förslag  

 Styrelsens förslag till valberedning 
 

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!  Vänd sida för information om höjd taxa från Kungälvs kommun  

http://www.kungalv.se/


 
 

 

 

 

OBS! Kallelse till ordinarie föreningsstämma 18 mars 

2020 på motstående sida. 
 

 

 

 

Information till föreningens medlemmar angående höjd taxa från Kungälvs 

kommun 

 
Strax före årsskiftet kom det till styrelsens kännedom att Kungälvs kommun beslutat att  även fastigheter 

som inte är direktanslutna till kommunens VA-anläggningar skall betala den fasta sk brukningsavgiften. 

Tidigare har föreningen betalat totalt ca 12.000 kr (ca 75 kr per fastighet), nu kommer istället varje 

fastighet debiteras brukningsavgiften som är ca. 3.000 kr per år och fastighet för vatten. Mer om beslutet 

kan läsas på Kungälvs kommuns hemsida https://www.kungalv.se/kommun--

politik/nyheter/kommunfullmaktige-beslutade-om-va-taxa-for-2020/.  

 

Styrelsen beslutade att ihop med ett trettiotal andra berörda föreningar gå samman och överklaga 

kommunens beslut. Föreningen hade inte rätt att överklaga, endast enskilda fastighetsägare kunde göra 

detta. En mall för överklagande togs fram av den advokatfirma som anlitats. Föreningen skickade den 7 

januari en uppmaning till föreningens medlemmar att överklaga senast den 9 januari vilket minst 74 

medlemmar hörsammat.  

En förhandlingsgrupp har bildats som parallellt med överklagandet kommer föra en dialog med Kungälvs 

kommun i frågan.  

 

Länk till frågor och svar: https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/vatten-och-avlopp/kommunalt-

allmant-vatten-och-avlopp/va-foreningar-informationssida/fragor-och-svar-va-foreningar/ 
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