
Kallelse till extra årsmöte i
Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Kummelnäs Kapell, söndag 27 nov kl 9:45

1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.
2. Fråga om stadgeenlig kallelse utgått.
3. Godkännande av dagordning.
4. Föreslaget ärende: Ändring av räkenskapsår.
5. Mötets avslutas med att tid och plats för protokollets justering 
bestäms samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Varmt välkomna till vårt extra årsmöte innan Julmarknaden.
Beslut ska fattas om ändring av räkenskapsår som årsmötet 2011 sa ja till.
Dock behövs, enligt våra stadgar, ett beslut till av ett extra årsmöte för att beslutet
ska fastställas.
Så passa på att komma förbi och rösta om förslaget för att sen gå på vår fina
Julmarknad, fika och ha trevligt!

Välkomna!
Styrelsen gm Lars-Henrik Lindahl, Ordf.

Dagordning

Föreslaget ärende från Styrelsen:
Ändring av Räkenskapsår
Styrelsen föreslår att ändra verksamhetsåret i stadgarna från brutet som idag (apr-mars) till
kalenderår (jan-dec). Sista dag för att lämna motioner ändras från sista april till sista januari.

Denna stadgeförändring skulle underlätta arbetet för styrelsen då kopiering och utskick av pro-
tokoll etc ej behöver ske under semestertid vilket försenat protokollutskicket under flera år.
Stadgeförändring som denna kan bara ske enligt föreningens stadgar, se nedan.

Utdrag ur ÖKFs Stadgar:
§ 13: Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid års-
möte. För giltigheten av sådant beslut erfordras, att detsamma fattas vid två näst efter varandra
följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte, med minst 3/4-dels majoritet. 



östra kummelnäs 104 år

Julmarknad
Söndag 27 Nov kl.11-14

Varmt Välkomna!

Kummelnäs Kapell

Östra Kummelnäs Fastighetsägar -
förening bjuder in till Julmarknad.
Det finns förutom hantverk och 
julsaker även kaffeservering med 
hembakat och varmkorv.

• Julkransar, Julljus och Julpynt
• Julgodis och Julkryddor 
• Pepparkakor
• Mössor och Hemstickat
• Hantverk och musik  
och mycket mycket mer!


