
Utterviks samfällighetsförening 

Adress: Postlåda, Segelhultsvägen,61195 Nyköping org.nr: 716402-2241 

e-post: storauttervik@gmail.com  www.uttervik.se 

Kallelse ordinarie stämma 2018 

 

Tid; lördag 26 maj 2018, klockan 10.00 

 

Plats; Brukslokalen, Bruksvägen 11, Nävekvarn. 

 

Se bifogad dagordning och övriga handlingar för de ärenden som skall behandlas. 

 

Välkomna! 

 

önskar Styrelsen. 

 

Uttervik den 22 april 2018 

 

Dagordning ordinarie stämma 2018 

 

1. Öppnande av stämman. 

 

2. Godkännande av dagordning. 

 

3. Val av ordförande för stämman. 

 

4. Val av sekreterare för stämman. 

 

5. Godkännande av kallelsen till stämman. 

 

6. Godkännande av röstlängd. 

 

7. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. 

 

9. Bokslut för 2017. 

 

10. Revisorernas berättelse. 

 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2017. 

 

12. Fråga om beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017. 

 

13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning. 

 

14. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd (uttaxering) för 2019 samt beslut om 

dessa för 2019. 
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15. a) Styrelsens förslag till beslut om ändrad uttaxering för 2011 – 2013 gällande fastigheten 

Nyköping Uttervik 5:206, ändrad uttaxering för 2014 – 2018 gällande fastigheterna 

Nyköping Uttervik 5:170 och Nyköping Uttervik 5:206 samt uttaxering för 2019 

gällande fastigheterna Nyköping Uttervik 5:170 och Nyköping Uttervik 5:206. 

 

 b) Styrelsens förslag till beslut om korrigering av stämmoprotokoll 2010-2017. 

 

16. Motion om en förenklad sammanfattad resultat- och balansräkning som bilaga vid 

årsredovisningen 

 

17. Styrelsens förslag avseende sopstationen (ga9) 

 

18. Styrelsens förslag om höjning av påminnelseavgift m.m. för debitering av avgift till 

samfälligheten samt upphävande av stämmobeslut 2017 angående Policy för förfallna 

avgifter till samfälligheten. 

 

19. Styrelsens förslag om medel för 50-års jubileum. 

 

20. Styrelsens förslag till ändring av stadgar. 

 

21. Styrelsens förslag om slopat avdrag för deltagande på städdag. 

 

22. Val av ordförande och styrelse. 

 

23. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

 

24. Val av valberedning. 

 

25. Styrelsens information samt frågor till styrelsen. 

a) muddring i båtviken och installation av larm och kameraövervakning i hamnen. 

b) vatten och avlopp. 

c) investeringar och extra utdebitering enligt beslut av extra stämman 2017. 

 

26. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. 

 

27. Avslutning. 
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