
Kallelse  till  extra  årsmöte  
Gustavsviks  fastighetsägares  
ekonomiska  förening  -‐‑ GEF

den  17  november  2016  kl.  19.00  
Björknässkolans  aula

Det finns två frågor som vi har att ta ställning till och som föranleder det extra årsmötet. 
1. Med vilken fortsatt inriktning ska föreningens styrelse verka för nya byggrätter på föreningens mark 

inom planområdet Gustavsviksvägen Dalvägen.
2. Formellt val av auktoriserad revisor som styrelsen vid senaste årsmötet  den 24 maj 2016 fick i uppdrag 

att anlita. 

Under många år och med stora investeringar från föreningen har det arbetats fram exploaterings-
möjligheter/ byggrätter på föreningens mark inom planområdet Gustavsviksvägen Dalvägen. Arbetet har 
gjorts i samarbete mellan kommunens planarkitekter och VIDA Arkitekter som företrätt föreningen. De 
områden som ger möjlighet till nya byggrätter finns presenterade i en översiktsbild på kommunens 
hemsida. Den finns även på föreningens hemsida. Där finns också lite mer detaljerade översiktsbilder och 
ritningar för varje delområde att studera.

Kommunen har under senaste tiden tagit bort ett antal exploateringsmöjligheter från den gemensamma 
planen som arbetats fram sedan flera år.

Beslutspunkt 1.
- Att styrelsen får mandat att fortsätta driva planfrågan i enlighet med exploateringsförslaget för 

Gustavsviksvägen Dalvägen, som framtagits i samarbete mellan kommunen och föreningen. Detta är i 
så fall i linje med tidigare årsmötesbeslut.

- Att styrelsen slutar att driva exploateringsfrågan enligt tidigare årsmötesbeslut och att föreningen 
därmed överlåter avgöranden i frågan till kommunen.

Den andra frågan som det extra årsmötet har att besluta är val av namngiven auktoriserad revisor. 

Utdrag från årsmötesprotokollet:
12 Årsmötet beslutade

Att till revisorer för en period av ett år utse Sven Georg Ericsson och en auktoriserad eller godkänd revisor 
som styrelsen tillsammans med valberedningen upphandlar.

Beslutspunkt 2.
- Att  den av styrelsen föreslagna, Linda Löfgren Andersson  auktoriserad revisor vid Aktiv Revision i 
Gävle AB, väljs till revisor för föreningen. Valet avser verksamhetsåret 2016. 

Vill du ha information snabbare och vårt nyhetsbrev? 
Skicka då din mejladress till info.gustavsvik@gmail.com



Dagordning  extra  årsmöte  GEF  den  

17  november  2016

1. Mötets öppning
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för 
protokollet.
6. Redovisning inför beslutspunkt 1
7. Beslutspunkt 1
8. Redovisning inför beslutspunkt 2
9. Beslutspunkt 2
11. Mötet avslutas


