
Adress  Hemsida E-post
Box 113 www.langvik.se styrelse@langvik.se 
134 08 Ingarö 

INGARÖ-LÅNGVIKS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

KALLELSE 

HÄRMED KALLAS DU/NI TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I INGARÖ-

LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG:  

TID: 

PLATS: 

ONSDAGEN DEN 2 JUNI 2021 

KL. 19.00 

UTOMHUS, HAMNSTUGAN. 

VÄLKOMMEN ÖNSKAR STYRELSEN 

Vi avser att genomföra ordinarie föreningsstämmor för verksamhetsåren 2019 och 2020 vid 
samma tillfälle. Efter att föreningsstämmorna är formellt avslutade finns tillfälle till icke 
stämmorelaterade frågor. Den som har frågor relaterade till föreningsstämmorna och 
materialet som avser föreningsstämmorna ska se till att dessa kommer styrelsen tillhanda 
senast den 27 maj, 2021.  

Viktig information angående deltagande och Covid-19 

Bifogat finns årsmötets föredragningslista och blanketten för Fullmakt som används om inte 
samtliga delägare till en fastighet närvarar. Vid avprickning av närvarolistan så uppmanas alla 
att följa instruktionerna på plats. Med tanke på det rådande läget så uppmanar vi samtliga 
att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer med att hålla avstånd. Vi uppmanar 
också att inte deltaga vid föreningsstämmorna med fler än en (1) person per fastighet. 

Övrig information 

Samtliga handlingar till föreningsstämmorna inklusive bilagor finns tillgängliga senast 14 
dagar före stämman på föreningens hemsida www.langvik.se  

Vill du få handlingarna per post, kontakta: 

Ordförande: Allan Saietz via e-post: advokat@saietzlaw.se eller telefon: 070-712 20 00.  

Sekreterare: Rogier Krona via e-post: rogier.krona@gmail.com eller telefon: 070-570 10 10. 

Vi håller ingen förteckning över hur man tidigare valt att få handlingarna utan detta måste 
varje medlem meddela inför respektive årsmöte. 

http://www.langvik.se/
http://www.langvik.se/


Adress  Hemsida E-post
Box 113 www.langvik.se styrelse@langvik.se 
134 08 Ingarö 

INGARÖ-LÅNGVIKS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖRENINGENS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA AVSEENDE 
VERSKSAMHETSÅREN 2019 OCH 2020. 

DEN 2 JUNI 2021, Hamnstugan, utomhus 

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av kallelse och föredragningslista

3. Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Styrelsens berättelse Bil. 1 

7. Balans- och resultatrapport samt utfall Bil. 2, 3, 4 

8. Revisorernas berättelse Bil. 5 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Ersättning till styrelse, revisorer och hamngrupp

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Bil. 6 
Val av revisorer
Val av hamngrupp
Val av valberedning varav en (1) sammankallande person

12. Motion från medlemmar (inga inkomna)

13. Styrelsens förslag till budget 2020 och 2021 Bil. 7 

14. Godkännande av debiteringslängd Bil. 8 

15. Övriga frågor

16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

17. Föreningsstämman avslutas

Efter att föreningsstämman är avslutad finns möjlighet till frågor angående vatten,
vägar, grönområden och hamnen samt övriga frågor.  

http://www.langvik.se/


FULLMAKT 

Härmed befullmäktigas…………………………………………………………………………………………………………… 

att företräda mig/oss vid Ingarö-Långviks samfällighetsförenings ordinarie stämma 

den 2 juni 2021, Hamnstugan.  

FASTIGHETSBETECKNING LÅNGVIK …………………………………………………………………. 

ENSAMÄGARE 100% 

NAMN ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESS ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DELÄGARE 

NAMN ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESS ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAMN ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESS ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NAMN ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESS ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

UNDERSKRIFTER 

………………………………………………………………………………… DEN …………………………………… 2021 

………………………………………………………………………………..  DEN …………………………………… 2021 

………………………………………………………………………………… DEN……………………………………. 2021 
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