
 

LJUNGHUSENS  VÄGFÖRENING 

 

Kallelse till Föreningsstämma 2015. 
 Ljunghusens Vägförening. 

Plats : Ljungenskolans Matsal, Storvägen 2./ ingång ifrån v 100/ 

Tid: Måndagen 13 april 2015  kl 19,00. 
 

Dagordning 

 

§1 Årsmötet öppnas. Närvarokontroll / Förfaringsätt vid ev. votering. 

§2 Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

§3 Val av sekreterare för årsmötet. 

§4 Val av Justeringsmän (2) tillika rösträknare. 

§5 Godkännande av årsmötets utlysning / Dagordning. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse.(Årsberättelse/redovisning) 

 för verksamhetsåret 2014-01-01 – 12-31 

 

§7 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat/balansräkning 2014-12-31 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§19 Motioner (M)(förslag från medl.) – Propositioner (P) (förslag från Styrelsen) 

 P1. Förändring av andelstal som kräver beslut på två (2) årsmöten. 

M1. Motion inkommen hösten 2014 gällande öppnande utav gångstig över Fastigheten 

3;27 Odd Fellow Ljungsätersvägen enl gällande detaljplan. 

M2. Motion om representation vid styrelsemöte genom intresseföreningarna 

 

§10 Fastställande av budget 2015 och Andelsavgiften 2015. 

§11 Val av ledamöter. 
  

§12 Val av styrelsens ordförande. 

§13 Val av revisorer och suppleant. 
  

 Fastställande av revisorernas arvode. 

§14 Val av valberedning. 

  

§15 Hemsidan www.ljunghusensvf.org.  

§16 Övrigt 
§17 Tid och plats för protokollsjustering. 

 

§18 AVSLUT. 
 

 

Ev. Motioner styrelsen tillhanda senast 23 Mars. 
 

 

Årsmöteshandlingarna 

 finns tillgängliga på www.ljunghusensvf.org eller hos Ordf. Henrik Thorsell 

  Tel 0732-741882  Henrik@thorsell.com  

 

Välkomna  
Styrelsen 

Ljunghusens Vägförening. 

 

 

 

Ljunghusens Vägförening Box 3 236 21 Höllviken  

http://www.ljunghusensvf.org/
http://www.ljunghusensvf.org/


 

ÅRSMÖTE 2015 

Ljunghusens Vägförening 

 

Nu tar vi ett helt nytt grepp om 
lekplatsen. Styrelsen har arbetet 
fram ett förslag som vi skickat till 
Vellinge kommun. Tanken är en 
omfattande renovering av 
lekplatsen med ambitionen att 
skapa en mötesplats för unga och  
äldre med leksinne. 
 
Kom och se hur vi tänkt och bidra med dina egna idéer. 
En lekplats skall stå i minst 30 år ! 
 

 
 
Vägsäkerhet för framtiden. Vi har 
diskuterat hur vi kan förbättra 
säkerheten för alla. Bidra med 
dina synpunkter avseende 
parkering, skyltning, speglar mm. 

 
 
 

 
 
Sänkt avgift 2016? 
Givet att styrelsens förslag om förändrade andelstal beslutas på 
årsmöte sänks avgiften från 1600 kr till 1200 kr för 
åretruntboende. Beslutet måste fattas av två årsmöten.  
 
Välkomna ! 
 
/Styrelsen 

 


