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- ansluten till Villaägarnas Riksförbund
och med mer än 1 300 medlemmar i Stuvsta/Snättringe
www.stuvstasnattringe.se

KALLELSE TILL
Årsmöte 2019 i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe
Onsdagen den 20 mars 2019, kl.18.45 i Stuvsta Stationshus
Nu är det dags för årsmöte, som i vanlig ordning äger rum i Stuvsta Stationshus, Stuvsta. Vi hoppas
och ser fram emot en stor uppslutning från både nya som gamla medlemmar.
Mellan kl. 18.45 och 19.00 är det som vanligt mingel med varm korv med bröd samt kaffe/te, som
föreningen bjuder på. För vår möjlighet att dimensionera förtäringen, ser vi ser gärna att du anmäler
dig till Årsmötet 2019 på info@stuvstasnattringe.se uppge namn, adress, telefonnummer,
e-postadress samt medlems nummer i Villaägarnas Riksförbund. Om du inte har tillgång till mejl,
skicka då din anmälan till: Lars-Ove Larsson, Minkstigen 5, 141 40 Huddinge, eller via telefon
0707-64 42 43.
Verksamhetsberättelse för 2018 samt förslag till dagordning kommer att finnas tillgänglig på
föreningens hemsida www.stuvstasnattringe eller kan rekvireras via info@stuvstasnattringe.se
alternativt per telefon 0707-64 42 43, så skickar vi det. Samtliga dokument kommer att finnas
tillgängliga på årsmötet inklusive styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas rapport.
Motioner sänds till: motioner@stuvstasnattringe.se eller till styrelsens ordförande Lars-Ove
Larsson, Minkstigen 5, 141 40 Huddinge och ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet
(dvs. 2019-03-06).
Glöm inte att ta med dig ditt medlemsbevis! Du som betalar medlemsavgiften senare än 14

dagar före årsmötet, tag med inbetalningsbevis då inbetalningen eventuellt inte hunnit
registreras i vårt medlemsregister
Vi behöver bli fler ledamöter i vår styrelse. Är du intresserad av frågor rörande villaägare och
vill påverka vad som händer i Stuvsta/Snättringe och kan tänka dig att arbeta i styrelsen, är
du varmt välkommen! För information kontakta vår valberedning Ann-Christine Wilund på tel.
0707-46 73 82 eller vår ordförande Lars-Ove Larsson 070 869 69 90, för mer information.
Mer och mer information samt erbjudanden skickas som mail idag, både från oss och Villaägarnas
Riksförbund. Men en del av våra utskick kommer inte fram för att mailadressen inte stämmer.
Om du har bytt mailadress var snäll och ändra det på https://www.villaagarna.se/mina-sidor
Det går också bra att skicka maila in ändringen till info@villaagarna.se.

Välkommen!
Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Vänd!
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Enligt § 5 i stadgarna:
Äger varje medlem rätt att rösta genom fullmakt. Varje närvarande medlem får företräda
max 2 st. fullmakter, från medlem(-mar) i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Fullmakt:
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid
Villaägarna i Stuvsta/Snättringe Årsmöte 2019 den 20 mars 2019.
Ombudets namn………………………………………………………………………
Ombudets adress……………………………………………………………………..
Ombudets medlemsnummer………………………………………………………………
Ombudets telefonnummer…………………………………E-post…………………………………..
Medlemmens namn……………………………………………………………………………..
Medlemmens underskrift…………………………………………………………..
Medlemmens medlemsnummer…………………………………………………….. Ort och datum

Fullmakt
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid
Villaägarna i Stuvsta/Snättringe Årsmöte 2019 den 20 mars 2019.
Ombudets namn…………………………………………………………………………....
Ombudets adress ………………………………………………………………………
Ombudets medlemsnummer……………………………………………………………..…
Ombudets telefonnummer…………………………………E-post…………………………………..
Medlemmens namn……………………………………………………………………………..
Medlemmens underskrift………………………………………………………

Medlemmens medlemsnummer……………………………………………….. Ort och datum

