
Medlemsuppgifter (tidigare medlem fyller endast i namn + adress)
Medlemsavgift 100 kr/hushåll/år. Avser år 2014 2015

Namn

Strandbadenadress

Övriga uppgifter (för nya medlemmar eller vid ändring)

Alternativ adress

Tel/mobil

E-postadress

Strandbadens Byaförening
c/o Monica Berg
Skanörgatan 7

263 58  STRANDBADEN

5559-7306

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, inkl 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:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på 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 2014. Medlemsavgift för 
  innevarande år är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag
 15. Övriga ärenden
  – En representant från Teknik- och fastighetsförvaltningen 
     på Höganäs kommun, informerar om Margretebergs Strand. 
  – Allmän information från föreningens arbetsgrupper, elavtal, trafik,   
     teaterombud m m
 16. Mötet avslutas

OBS! Formella motioner som ska behandlas 
på årsmötet ska ha lämnats in skriftligen till 
någon i styrelsen senast två veckor före 
mötet. Kontaktuppgifter till styrelsen finns 
på motstående sida.

Gällande stadgar för föreningen finns på för-
eningens hemsida (www.strandbaden.info) 
och kommer också att finnas tillgängliga vid 
årsmötet.

Välkommen till Årsmöte

för Strandbadens Byaförening

onsdag 9 april kl 19:00

på Örestrand (i kyrkan).

Glöm inte att betala medlems-
avgiften för 2014
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och 
hushåll och kan betalas på bankgiro 5559-
7306. Skriv gärna in dina medlemsuppgifter i 
formuläret på hemsidan:
www.strandbaden.info

Besök www.strandbaden.info eller kon-
takta någon i styrelsen för mer information 
om vår verksamhet. 

STRANDBADENS
BYAFÖRENING



Styrelse
Styrelse, revisor och valberedning fram till detta årsmöte 2014-04-09 har bestått av:

Ordförande Karl-Axel Barkentin  Tel 042-33 18 73 kabarkentin@hotmail.com
Vice ordförande Jan Jurkiewicz Tel 042-33 16 65 jj@egecarpet.com
Sekreterare Pernilla Myrefelt Tel 042-34 94 49 pernilla@myrefelt.se
Kassör Monica Berg Tel 042-34 37 28 monica.sigurd@hotmail.com
Ledamot Anna Erhagen  Tel 042-34 35 40 annaerhagen@hotmail.com
Ledamot Magnus Gertsson Tel 070-410 76 00 1976gertsson@gmail.com 
Ledamot Carl Hellberg Tel 042-34 40 01 carl_r.hellberg@ism.lu.se
Revisor Maria Edesgård Tel 042-33 22 21 edesgard@hotmail.com
Revisor Anna Dahlberg Tel 042-34 53 81 majagraddnos8@hotmail.com
Valberedning Livia Deak Jönsson Tel 042-12 96 34 livia.deak.jonsson@gmail.com
Valberedning Sigurd Berg Tel 042-34 37 28 monica.sigurd@hotmail.com

Var med och påverka!
På Årsmötet den 9 april ska den nya styrelsen 
för Strandbadens Byaförening väljas och 
valberedningen behöver nya kandidater. 

Vill du vara med och påverka utvecklingen 
i vår by? Drivs du av ett samhällsengagemang 
och vill du göra något meningsfullt för dig 
själv och dina grannar i vårt fina Strand-
baden? 

Kom gärna med nomineringar på dig själv 
eller andra du tycker är lämpliga till styrelsen. 
Styrelseledamot väljs på ett år och under 
tiden får du chansen att lära känna vår orga-
nisation. 

Skicka dina förslag till valberedningen: 
Livia Deak Jönsson, 042-12 96 34, 
livia.deak.jonsson@gmail.com, 
eller Sigurd Berg, 042-34 37 28, 
monica.sigurd@hotmail.com

Webmaster och redaktör sökes
Just nu letar vi även efter någon 
som är intresserad av att ta 
hand om vår hemsida samt 
en person som kan tänka sig 
att göra intervjuer och skriva 
artiklar till vår tidning. Det är 
inga omfattande arbetsupp-
gifter och arbetet kan ske 
som styrelseledamot eller 
som ett uppdrag utanför 
styrelsen. Arvode utgår 
i form av ära och beröm-
melse. 

Kontakta valberedningen:

Livia Deak Jönsson eller Sigurd Berg




