Årsmöte 2010-04-14
Datum:
Tid:
Plats:

Onsdag den 14 april 2010
kl 19:00 ~ 21:00
Örestrands kursgård

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. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:
- ordförande på ett år
- vice ordförande på ett år (väljs normalt udda år, för en period av två år)
- sekreterare på två år
- kassör på ett år (väljs normalt udda år, för en period av två år)
- en till tre ledamöter på ett år
11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara
sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2011
14. Motioner och övriga medlemsförslag
15. Övriga ärenden
- Information: Kullabygdens Byaråd, Strandbladet, 100-årsjubileum, Bygg111Östra,
Grannsamverkan, med mera.
- Petér Kovács besöker oss och berättar / svarar på frågor
- Strandbadens Trädgårdsstad presenteras av Byggnads AB Knut Rosenkvist
16. 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 kommer de ej att behandlas.
Föreningens stadgar samt dessa årsmöteshandlingar finns också att tillgå på hemsidan
(www.strandbaden.info) från och med onsdagen den 24:e mars 2010. Det finns också ett
litet antal för avhämtning i Örestrands reception för de som ej har dator och Internet.
Styrelsen fram till årsmötet 2010-04-14
Ordförande, Livia Deak Jönsson, Tel. 042-129634, livia.deak.jonsson@bredband.net
Vice ordförande, Pernilla Myrefelt Tel. 042-349449, pernilla@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@wallenholm.se
Valberedning, Karl-Axel Barkentin, Tel. 070-586 18 72, kabarkentin@hotmail.com
Valberedning, Ulf Wallenholm, 042-34 34 43, ulf.wallenholm@hem.utfors.se
Strandbadens Byaförening
www.strandbaden.info

