
 

 

 

 

 

 
 

VÄLKOMMEN TILL EXTRA ÅRSMÖTE INOM STRANDBADENS BYAFÖRENING! 
 

Datum:  Lördagen den 12 september 2009  

Tid:  kl 14:00~16:00 

Plats:  Örestrands kursgård, vid fint väder bjuder vi på grillad korv med bröd efter mötet 

 

Dagordning  
1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 

3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna. 

4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inklusive 

rösträkning. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

7. Höganäs Energi och Öresundskraft informerar om möjligheten att ansluta sig till 

stadsnätet – Staden-i-Staden – Höghastighetsinternet, TV och telefoni. 

8. Stadgeändringar / tillägg: 

Ändring av §3 i stadgarna vad gäller medlemsavgift: 
Nuvarande ordalydelse ”Den fastställes av ordinarie årsmöte och skall erläggas inom den tid 

som styrelsen fastlägger.” Förslag på ny ordalydelse: ”Den fastställes av årsmöte och skall 

om möjligt erläggas senast i samband med ordinarie årsmöte.”  

Ändring av §4 i stadgarna vad gäller organisation: 
Tillägg: ”Om en arbetsgrupp inte består av minst en styrelsemedlem, ska arbetsgruppen ha 

en kontaktperson i styrelsen att regelbundet avrapportera till om gruppens aktiviteter.” 

”Styrelse- samt årsmötesprotokoll och annan väsentlig information/dokumentation ska 

arkiveras av föreningens sekreterare och vid val av ny sekreterare ska all tidigare 

dokumentatio  överlämnas till denna."  
9. Ändring av medlemsavgift för 2010 till 100 kr på grund av ökade aktiviteter. 

10. Information 

- Strandbadens 100-årsjubileum 2010 

- Strandbadens historia 

- Kommande tidningen Strandbladet – för medlemmar i Byaföreningen 

- Hemsidan, www.strandbaden.info 

- Anslutning till Stadsnätet - intresseanmälningar 

- Nyheter kring väg 111 

11. Övriga ärenden – inkomna motioner  

12. Mötet avslutas 

 

OBS! Motioner, som ska tas upp som övriga ärenden, ska skriftligen ha lämnats in till någon i 

styrelsen senast två veckor före mötet, annars är de inte giltiga och kommer ej att tas upp. 

 



INFORMATION 
 

Du har väl kommit ihåg att betala din medlemsavgift för 2009? Om du utnyttjar 

föreningens medlemsförmån i form av elavtal med Öresundskraft kom ihåg att betala in 

medlemsavgiften till Byaföreningen för 2009. Det går bra att betala nu på det extrainstatta 

årsmötet eller annars snarast till vår kassör Janet Scheffler, Smögengatan 3, eller allra helst 

till Bankgiro 5559-7306. Ange dina fullständiga kontaktuppgifter inkl eventuell e-post adress. 

Dessa uppgifter går också bra att maila om det inte finns plats att skriva. 

 

Efterlysning av e-postadresser till medlemsregistret 
Skicka ett kort mail till adrian@adrian.nu så hamnar du i vårt e-postregister för kommande 

utskick. 

 
 

Varmt välkommen hälsar 
 
Styrelsen för Strandbadens Byaförening 

 

Ordförande, Livia Deak Jönsson, Tel. 042-129634, livia.deak.jonsson@bredband.net 

Vice ordförande, Pernilla Myrefelt Tel. 042-349449, per-henrik@myrefelt.se 

Kassör, Janet Svensson-Scheffler  Tel. 042-341938, janet.scheffler@hotmail.com 

Sekreterare, Gunnar Mannerstråle Tel. 042-341620, gunnar.mannerstrale@bredband.net 

Styrelseledamot, Christer Blomgren, Tel. 042-349794, blomman1@bredband.net 

Styrelseledamot, Adrian Wallenholm, Tel: 042-333533, adrian@adrian.nu  

 


