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Styrelsen 
Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks (RSÄ) vägsamfällighetsförening 
9 Juni 2021 
 
 

Kallelse till Årsmöte 
Onsdag 7. Juli 2021 kl 18.00 på Församlingshemmet i Förslöv 
 

Medlemmar i RSÄ Vägsamfällighet kallas härmed till stadegeenligt årsmöte enligt ovan. 

 

För närvarande gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande årsmöten 

att de lämpligast sker utomhus och med avstånd mellan deltagarna. Därför räknar vi med att 

hålla årsmötet på samma sätt som 2020 dvs utanför församlingshemmet. 

 

Agenda 

1. Föreningsstämmans öppnande  
2. Föreningsstämmans behöriga utlysande  
3. Dagordningens godkännande  
4. Kort presentation om samfällighetsföreningen  
5. Val av ordförande för föreningsstämman  
6. Val av sekreterare för föreningsstämman  
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
8. Fastställande av röstlängd  
9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse  
10. Ekonomisk redogörelse samt fastställande av balans- och resultaträkning  
11. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman  
13. Förslag till verksamhet under resterande 2021 och verksamhetsår 2022  
14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer  
15. Fastställande av budget för 2021, årsavgift för 2022 och preliminär budget för 2022  
16. Val av styrelseledamöter  
17. Val av styrelseordförande  
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
19. Val av valberedning  
20. Övriga frågor  
21. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var protokollet anslås  
22. Avslutning  

Styrelsens redovisning av det ekonomiska utfallet 2020, förslag till budget 2021 samt förslag 
till medlemsavgift för 2022 och preliminär budget 2022 redovisas på nästa sida.  
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Inga motioner har kommit Styrelsen tillhanda 2021-04-30  

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.rsa-samf.se och i 
informationsskåpet vid fotbollsplanen senast tre veckor före stämman.  

Välkomna!  

Styrelsen  

 

 

Vi vill också påminna om ditt ansvar som fastighetsägare att hjälpa till att hålla 

växtlighet nära vägen tuktad. Det innebär att särskilt korsningar skall ha fri sikt för att 

undvika tillbud och olyckor, och särskilt de vägar som utgör infart och genomfart i vårt 

område. Vi har i höst gjort en vandring, och särskilt korsningar lämnar en del att önska i 

detta avseende. Det finns gott om trädgårdstjänster att leja om ni inte kan utföra dem själva 

men vi ber er ta detta på allvar. Det är försent när olyckan varit framme, och enligt de 

rättsfall vi tagit del av kan fastighetsägare ställas till ansvar om tillsynen brustit och skymd sikt 

anses vara del i orsak till olycka. I värsta fall tvingas RSÄ ta till röjsågen enligt eget 

gottfinnande, och då kommer respektive fastighetsägare att debiteras, då det ju vore orimligt 

att alla skall bära kostnader för enskildas försummelser. Instruktion bifogas nedan. 
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Bästa hälsningar 

Styrelsen för RSÄ 

 

 


