
Årsmöte 2021 för Gustavsviks ekonomiska 

fastighetsägarförening, GEF. 
 
Kallelse 

 
Under rådande pandemi och med anledning av restriktioner kommer årsmötet att genomföras enligt 

denna kallelse och med hänvisning till hemsidan www.gustavsvik.org. Där finner ni 

årsmöteshandlingarna och de frågor vi ber er att rösta på. 

 

Själva årsmötet genomförs den 18 maj genom att styrelsen går igenom punkterna i 

föredragningslistan och protokollför utfallen från röstningspunkterna. Årsmötesprotokoll kommer 

sedan skickas ut i sedvanlig ordning. Förfarandet har stöd i den tillfälliga lagstiftningen - Lag 

(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. Under årsmötet medverkar två granskare Claes Sjöblom (valberedningen) samt 

Lars-Åke Algotsson (revisor).  

 

OBS:  Det är mycket viktigt att du röstar, oavsett om du håller med om förslaget eller har 

synpunkter. Vi behöver få tydliga utfall i frågorna.  

Om du håller med om alla förslag – Då räcker det med att du skickar ett kort svar där du röstar 

okej till samtliga förslag. 

Om du har synpunkter på något förslag – Då räcker det med att du anger vilken synpunkt du har 

och på vilken punkt. Samt att du med ett kort svar röstar okej till alla andra förslag. 

Skicka dina röster till info.gustavsvik@gmail.com  eller posta i god tid till Gustavsviks 

fastighetsägareförening (GEF), Box 4020, 131 04 Nacka 

 

Föredragningslista 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två justeringsmän och rösträknare  

4. Mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fastställande av föredragningslistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Verksamhetsberättelse och bokslut 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten ska disponeras 

11. Föredragning av budget för 2021 

12. Arvode till styrelse och revisorer 

13. Arvode valberedning 

14. Beslut om andelsvärden för medlemmarnas fastigheter 

15. Beslut om årsavgift för 2022 

16. Val av styrelseledamöter. I tur att avgå är Sofia Lysell (avgår pga av flytt), Christophe   

Lovén, Marie Lindgren, David Björk och Jimmy Svederud 

17. Val av ordförande 

18. Val av två revisorer  

19. Val av valberedning 

20. Motioner och övriga frågor  

21. Mötet avslutas  

http://www.gustavsvik.org/
mailto:info.gustavsvik@gmail.com

