Nyhetsbrev
Hä ska du vetta å hä väijt du!

Mars 2007

från
Rökåbygdens Byaförening
Kallelse till
Byaföreningens årsmöte
måndagen den 26 mars
Se ytterligare information på insidan av detta Nyhetsbrev!
Tänk vad tiden går fort! Ett helt år har gått sedan
vi diskuterade skolköpet och nu är skolan
Byaföreningens eget hus sedan slutet av förra
året.
Byaföreningen är och har varit mycket
aktiv under vintern. Den teaterpremiär
som gick av stapeln i november var fullbokad långt i förväg och folk stod på kö
för att få komma hit. De två föreställningarna som gavs under februari var
också fullbokade trots att ringa annonsering gjorts. Byaföreningen har fått
oerhört mycket uppskattning för dessa
arrangemang, inte minst för den utsökta maten och servicen.
Spelmansstämman i januari besöktes av
ca 200 personer och de spelmän som
besökte oss var mycket nöjda med
arrangmanget och de ser detta redan
som en tradition.

Kolla gärna på vår hemsida, där finns
reportage från både teatern,
spelstämman mm.

Alla boende inom Rökåbygdens byaförenings område

Kallas till Årsmöte
Måndag den 26 mars kl. 18.00 i skolan
Ärendelista
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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14.
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16.
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18.
19.
20.
21.

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare/
rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordningen
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse, se inlaga!
Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller
förlust skall disponeras
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Redovisning av verksamhetsplan och budget
Beslut om ersättningar och arvoden
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Val av ombud till andra årsstämmor
Beslut om eventuella regler för medlemsavgift samt fastställande
av denna. Se styrelsens förslag på nästa sida!
Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar som
inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
Övriga frågor
Mötet avslutas

Byaföreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta!
Välkomna!

Motioner till årsmötet

Senast den 16 mars ska motioner ha inkommit
till styrelen för att hinna beredas
före årsmötet.

Förslag till driftsbudget
Utgifter
Uppvärmning mm
Investering
Summa

50 000
30 000
80 000

Inkomster
Fasta hyresintäkter
Intäkter arrangemamg mm
Summa

20 000
60 000
80 000

Styrelsens förslag till medlemsavgifter
för 2008, oförändrat
Enskild medlem 100 kr
Familj
200 kr
Som familjemedlem räknas hemmavarande barn
under 18 år eller barn som fortfarande går i
gymnasiet. För övriga erläggs full medlemsavgift
från 18 års ålder.
Övriga handlingar till årsmötet fås i samband med mötet.

Medlemsavgift för 2007
Du som inte betalat in medlemsavgiften för innevarande år ombeds
att göra det snarast. Ju fler vi blir dessto starkare blir vi också.
Avgiften sätts in på bankgiro 5878-8324.
Märk talongen med namn på samtliga medlemmar
Medlemsavgiften fastställdes på årsmötet 2006. Avgiftens storlek
och regler finns i rutan ovanför.

Viktig information om bredband
Efter ett strömavbrott kan det inträffa att
bredbandet inte fungerar. Meddela i så fall
Lennart Åslund, tfn 401 10, Christer
Enberg, tfn 400 89 eller Ulf Wikman, tfn
400 12, så gör de nödvändig justering i
bredbandscentralen.
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Ordförande:
Rolf Örnberg
Vice ordförand:
Lennart Åslund
Kassör:
Eva Hedström
Sekreterare:
Inga-Britt Hultmar
Ledamot:
Christer Enberg
Ledamot:
Jonny Bjuhr

Planerade
kulturaktiviteter
Mars
Sö 18 16.00 Berättarafton med Mandor Näslund
Servering: Skedpalt med fläsk
April
Lö 7
19.00 Konsert med vibrafonisten Almer
Hedman ,Torshälla
Jazz, evergreens, visor och schlager
Övriga medverkande:
Leif Södergren, bas, Borlänge, Lars Boman, trummor,
Piteå, Tore Norman, dragspel, Burträsk
Rolf Kjällqvist, dragspel, Robertsfors
Biljettpris inkl. fika 120 kr

Ledamot:
Stellan Lundmark
Ersättare:
Kristina Kareinen
Ersättare:
Lars-Göran Hultmar
Ersättare:
Ulf Wikman
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Styrelsen för
Rökåbygdens byaförening
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
ibh@telia.com

Må 30

Valborgsmässofirande

Maj
Sö 27

By
aför
enning
ens
Byaför
aförenning
enningens
bankgir
o
bankgiro
5878-8324

Loppis och fyndmarknad

Hemsida
http://www.rokabygden.org
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Lö 16
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