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Medlemmar i
Kaitumälvdals utveckling ekonomisk förening

Kallelse
Ord i narie fören i ngsstäm ma
Tid: Måndag

14 juni 2021 klockan 17.00

Plats: Gällivare Folkets Hus Lokal: Granen.
Arenden enligt stadgarna.
Beslut om fastställande av stadgeändring från Stämman 2020
(se bifogat dokument)
Beslut om vilka projekt som skall erhålla medel från vindkraften.
Följande ansökningar om medel finns:
- Skoterbroar till Killingefallet, KS.
- Portabel bensintank, JL
- Bärlager 120 ton till vä9, TH
- lsolering av slakthus i Neitisuando, T-E L
- Underhåll Folkets Hus Killinge N-A L

Vi söker även intresserade personer som vill ingå i kommande valberedning.
Hör utav er till någon i styrelsen.

Varmt välkomna!
//Styrelsen

Adress.
Kaitumälvdals Utveckling Ek.for
C/O Bernt Nordgren
Hedebergavägen 29
982 35 Gällivare

Kaitumälvdals utveckling Ekonomisk förening
Arsmöteskallelse

Under Ärsstämmon kommer vi ott foststöllonde de föreslogno och beslutode
stodgeändringor som togs på Ärsstömmo 2020.
(se nedon utdrog från Stämmons protokoll S 19)

19.

Övriga frågor, Ändringar i stadgarna
s) Behov av ändrade stadgar

SS

9, 19, 22. Hänvisning till gammal lag.

Stämman beslutar: att ändra hänvisningarna till nu gällande lag 2018672.
b) Ärsmöte S 17. Sista tisdagen i februari??

Stämman beslutar: att ändra lydelsen iS 17 till följande:
Ärsstämman ska hållas innan februari månads utgång, inom Gällivare
Kommuns tätorter.

s) Ny S 4b) i stadgarna om utträde ur foreningen när anknytning till bygden
upphör.

Stämman beslutar: att lägga till ett fortydligande till $ 4 vad gällande
kriterierna om uppbärande av medlemskap. S 4a) motsvarar isin helhet
tidigare $ 4.
Stämman beslutar: att lägga till en ny lydelse i form av $ 4b) enligt foljande:
genom
S 4b) Medlem som mister kriteriet för medlemskap enligt $ 4a,
utflyttning
till annan ort och/eller forsäljning av mark/fastighet, tappar mojligheten till

fortsatt medlemskap i foreningen.
Den berörde ställer en skriftlig begäran om utträde och återbetalning av

tidigare
erlagda medlemsandelar, till styrelsen inom sex månader.
d) Om enighet råder iS 21

Stämman beslutar: att ändra lydelsen i S 21 till följande:
Beslut om ändringar av stadgarna blir direkt giltiga om total enighet råder på

Stämman/mötet. Vid oenighet på densamma, krävs beslut från två
Föreningsmöten, därav minst en ordinarie Ärsstämma. Förslag om

stadgeändringar annonseras ut tillsammans med kallelsen for
Stämman/mötet.

