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 Göteborg 2021-02-20 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Föreningsstämma skall enligt §13 i föreningens stadgar hållas i mars månad. 
 
Styrelsen för Instöns Samfällighet har beslutat att en medlem får företräda obegränsat antal 
medlemar via fullmakt på föreningsstämman. Detta med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen tillåter 
inte poströstning eller att stämman genomförs digitalt. Stämman är inte en allmän sammankomst.  
  
Styrelsen ber er anmäla deltagande senast den 13 mars, detta för att vi skall kunna anpassa val 
av lokal efter deltagandet och möjliggöra att avstånd hålls.  
 
Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana,  bör inte delta på stämman, detta i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om möjligt kom endast en person per 
fastighet. 
 
DATUM/TID:  ONSDAGEN DEN 17 MARS 2021 KLOCKAN 19.00  
 
PLATS:   Göteborg eller Kungälv, adress meddelas efter anmälan 
 

ANMÄLAN:   via länk tinyurl.com/1f6r163f , senast 13 mars 
     
Dagordning: 
 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
3. Val av två justeringsmän för stämman 
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020 
5.  Ekonomisk redovisning för 2020 och beslut om resultatdisposition  
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020 
8. Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna 
9. Propositioner 
10. Inkomna motioner 
11. Inkomst- och utgiftsstat för 2021 samt debiteringslängd 
12. Val av tre ordinarie ledamöter för två år (2021-2022) 
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 
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Följande underlag till dagordningens punkter finns att tillgå på föreningens hemsida 
www.inston.se med användande av koden som skickats ut i brev. 
• Styrelsens årsredovisning för 2020 
• Revisonsberättelse för bokslutsåret 2020 
• Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2021 
• Förslag till debiteringslängd baserad på inkomst- och utgiftsstat 2021 
• Propositioner 
• Inkomna motioner 
• Valberedningens förslag  
• Styrelsens förslag till valberedning 
• Mall för fullmakt 
 
Den som önskar få underlagen tillsända sig med post ombeds kontakta: Per Dalheim, 073 90 22 158. 

 
 
 
 
 

OBS! Kallelse till ordinarie föreningsstämma 17 mars 
2021 på motstående sida. 

 
 

 
Information till föreningens medlemmar 

 
Vi vill påminna om att dagvatten inte får kopplas till avloppet, reningsverket är inte 
dimenisonerat för detta och vid kraftiga regnfall riskerar vi behöva beställa slamsugning för att 
tömma av systemet vilket innebär onödiga kostnader. 
 
Vattnet i ditt utespa eller pool får inte heller tömmas i avloppet. Dels kan reningsverket 
svämmas över av allt vatten och dels kan kloret bilda giftiga klororganiska ämnen.  
 
Gör så här: 
Avklorera vattnet genom att utsätta det för solljus under några dagar, eller tillsätt kemikalier 
för avklorering. 
Låt vattnet långsamt sippra ut på din gräsmatta, via en trädgårdsslang. På så sätt kan det 
absorberas av gräset. 
I sista hand kan du leda vattnet till din drännering. 


