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 Stelebacken 1, S-263 73, Arild, Sweden  

Org.nr. 843001-4087 PG: 873744-7 

  

  

Arild 2015-03-17 

 

Kära Byalagsmedlemmar! 

 

Det lackar mot Påsk, och det betyder att Byalagets Årsmöte också närmar sig. Å styrelsens vägnar ber 

jag få bifoga kallelsen till årets Föreningsstämma, som går av stapeln på Påskafton den 4 april kl 10.30 

på Rusthållargården, där vi samlas i korridoren utanför Stallet för en kopp kaffe mellan kl. 10.00 – 

10.30. Inför årsmötet har en genomgång av medlemsregistret visat att vi har nu nästan oförändrat antal 

medlemmar och vi kan glädjande nog rapporterat att 310 av 354 betalade medlemsavgiften förra året. 

Vi ber samtidigt att få tacka alla er som givit föreningen en extra gåva. Dessa pengar gör det 

möjligt för oss att göra extra insatser för att hålla Arild vackert. Bakom varje betalande medlem är 

det i snitt minst två personer så det verkliga medlemstalet är bortåt 6-700.  

 

Nu hoppas vi givetvis att ni alla vill fortsätta att stödja oss. Medlemsavgiften 200:- betalas som vanligt 

in på vårt plusgiro nr 873744-7 antingen direkt via internetbank eller genom att använda PG blanketten 

nedan. Tyvärr är det några som glömmer att skriva avsändare och då har vi mycket små möjligheter att 

spåra. Så det är ytterst viktigt att ni uppger avsändare och anger årsavgift 2015.  

 

Detta brev med kallelse skickas till alla medlemmar i vårt register med hjälp av Postens service för ePost. 

Alla stämmohandlingar kommer dessutom att skickas per e-mail till alla som har angivit en e-mail adress. 

Under året gör vi normalt en hel del utskick med information och inbjudningar till alla medlemmar som 

finns med i vårt e-mail register. Om Du inte har fått några sådana mail under året så beror det på att vi 

saknar Din e-mail adress eller att Du inte betalat medlemsavgiften. Vill Du få dessa utskick så behöver 

Du bara skicka ett mail till j.e.erikson@telia.com så läggs Du in i registret. 

 

Mycket varmt välkomna önskar  

Arilds Byalags styrelse genom sin ordf. 

Åke Höjman  
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KALLELSE TILL BYALAGETS ÅRSMÖTE DEN 4 APRIL 2015    
kl. 10.30. PÅ RUSTHÅLLARGÅRDEN 
 
 
DAGORDNING 
 

§1 Ordföranden öppnar mötet 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

§ 3 Val av två justeringspersoner  

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysning 

§ 5  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse  

§ 6 Revisionsberättelse 

§ 7 Fråga om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 8 Valberedningens förslag till ny styrelse 

§ 9 Val av ordförande 

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

§ 11 Val av styrelsesuppleanter 

§ 12 Valberedningens förslag till val av två revisorer och en suppleant 

§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant  

§ 14 Val av valberedning  

§ 15 Fastställande av årsavgift 

§ 16 Motioner från medlemmarna (inkomna senast 3 dagar före mötet) 

§ 16.1 Utökat strandskydd och Kringelängens eventuella ingående i det. 

§ 17 Övriga frågor   

§ 17.1 Program 2015 

§ 17.2 Avtackningar 

§ 18 Mötets avslutande 


