Ekonomiska Föreningen Pionjären
Snickarstigen i Salem

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Datum: Onsdag 27 maj 2020
Tid:
Kl. 19:00
Plats:
Lilla Murgrönan, Salem C, bakom Biblioteket
Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i stämman. För att stämman
skall kunna välja t.ex ny styrelse måste minst 1/3 (16 medlemmar) rösta.
Om Ni inte kan komma på stämman, går det att lämna fullmakt genom
ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.
1. Valberedningen tar gärna emot förslag på nya styrelseledamöter.
2. Styrelsen tar gärna emot motioner (konkreta förslag för omröstning eller
bordläggning/utredning) senast 14 dagar före stämma.
Allmänna frågor under mötet diskuteras som vanligt efter mötet och är inte
föremål för stämman.
Obs! Av hänsyn till miljön hänvisar vi till tidigare utdelad upplaga av bilagor/
årsredovisning som delades ut vecka 10, 2020. Innehållet är exakt
detsamma, nu enbart med nytt datum för årsmötet.
BILAGOR:
1. Förslag till dagordning
2. Årsredovisning med revisionsberättelse (se separat bilaga 1)
3. Underhållsplan 2020
4. Budgetförslag 2020
5. Val av styrelseledamöter, revisorer och valkommitté
6. Fullmakt

1. Förslag till dagordning årsmöte 2020-03-25
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Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse - Årsredovisning 2019 – separat bilaga.
Revisionsberättelse – separat bilaga.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
1. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Rani Gorguis (44)
2. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Peter Jonsson (5)
3. Ledamöterna: Ordförande Namroud Gorguis (9), Ronald Öjebrandt
(15), Solveig Erme (21) kvarstår ytterligare 1 år.
Val av Styrelsesuppleanter
1. Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Solveig Welander (7)
2. Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Rame Elia (6)
Val av revisorer
1. Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Kjell Hermansson (16)
2. Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Torbjörn Olsson (8)
3. Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Berit Larsson (32)
4. Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Siv Ljungqvist (31)
Val av ledamöter valkommitté
1. Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Kristina Flodin (28)
2. Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Anita Holmberg (41)
Plan för 2020
Propositioner från Styrelsen
Förslag till budget för 2020
Eventuellt inkomna motioner diskuteras
Stämman avslutas
Övriga frågor/frågestund utanför stämman

2. Årsredovisning & revisionsberättelse 2019

3. Underhållsplan 2020
Planerad underhållsplan för 2020-2022:

•
•
•
•
•

Asfaltering av området
Byte av förrådsdörrar samt byte av dåliga träpaneler på fasader till förråd
& garage
El-revision av garage och förråd
Inspektion av avloppsrör/ under servitut
Röjning av kullen mot daghemmet

Sådant påverkar inte medlemsavgiften negativt.
Renoveringsbudget: ca SEK 2,2M/år.
Önskat läge:
Alla förråd har fått nya förrådsdörrar och dåliga träpaneler bytta
Asfaltering av området genomförd (2020-2022)
El-revision och avloppsinspektion är gjort
Kullens röjning genomförd
Uppskattad kostnad ca SEK 2,2 Mkr.

•
•
•
•
•

Styrelsen kommer att arbeta inom budgeterade förutsättningar med
utnyttjade av buﬀertfonden och ett eventuellt uppdaterande av banklån för
genomförande av renoveringar (banklån enbart vid asfaltering).
Styrelsen rekommenderar att avvakta med asfaltering av området.
Kommunen har nämligen planer på att lägga om V/AV-ledningar i hela
Salems kommun. När och hur vet vet vi inte i skrivande stund. Det är därför
klokt att avvakta tills kommunen har gjort sin omläggning och att vi sedan
efter det börja asfaltera området, eftersom kommunen kan komma att gräva
upp där vi asfalterat för att kunna genomföra sitt arbete.
Dessutom, det är klokt att utöka likviditeten (buﬀertfonden) så till vida att
föreningen har möjlighet att självfinansiera asfalteringen med egna medel och
ett eventuellt minde banklån.

4. Budgetförslag 2020
Händelse

Kostnad

Budgeterade intäkter

1,1M

Budgeterade kostnader (vatten, elektricitet, tv/internet, skötsel
och övriga kostnader) totalt

630K

Beräknade engångskostnader för renovering (förrådsdörrar,
el-revision, avloppsinspektion) Ej asfaltering.

341K

Outnyttjad pott för ’extra arbeten’

10K (20K)*

Ökade kostnader för snöröjning (Brantfalks AB) +8%

73K

Förslag till höjning av styrelsearvoden med ca 20% (sedan 2013)

45.6K (38K)*

Likviditet

710K

Resultat före avskrivningar

±0K

Kommentar:
Det likvida överskottet för 2020 bedöms bli ca 700K. Med reservation för kommunens fasta
VA-avgifter samt pris per kbm för dricksvatten. Om priserna höjs, kommer således
utdebiteringen till föreningens medlemmar att höjas med motsvarande summa.

6. Val av styrelseledamöter, revisorer och
valkommitté
1. Val av styrelseledamöter
Val av ny ledamot, 2 år, som omval Rani Gorguis (44)
Val av ny ledamot, 2 år, som omval Peter Jonsson (5)
2. Kvarsittande styrelseledamöter
Ordförande Namroud Gorguis (9) kvarstår ytterligare 1 år
Ledamöter: Ronald Öjebrandt (15), Solveig Erme (20) kvarstår ytterligare 1 år.
3. Val av Styrelsesuppleanter
Val av ny suppleant - 1 år - Nils Holm (37) ersätter Rame Elia (6)
Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Solveig Welander (7)
4. Val av revisorer
Val av revisor - 1 år - omval Kjell Hermansson (16)
Val av revisor - 1 år - omval Torbjörn Olsson (8)
Val av revisorssuppleant - 1 år - omval Jan Johansson (28)
Val av revisorssuppleant - 1 år - omval Siv Ljungqvist (31)
5. Val av ledamöter valkommitté
Val av ledamot -1 år - omval Kristina Flodin (28)
Val av ledamot -1 år - omval Anita Holmberg (41)

7. Fullmakt
Ekonomiska Föreningen Pionjären — Årsmöte 2020-03-25
Fullmakt för:
…………………………………………………………………………………………..
att företräda mig/oss vid Ekonomiska Föreningen Pionjärens Årsstämma
2020-03-25

…………………………………………………………………………………………..
Namnteckning

…………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Obs! En medlem får endast företräda en (1) annan medlem

Ekonomiska Föreningen Pionjären — Snickarstigen i Salem

