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Så var det då dags för det andra numret av vårt eget  Nyhets-
brev. Vintermörkret har nu börjat ge vika och dagarna blir
allt längre. Våren är en härlig tid då livet börjar spira på
nytt.

Tiden rinner snabbt iväg och nu är vi redan framme vid
Byaföreningens ordinarie årsmöte som
äger rum måndagen den 14 mars kl.18.30.
i skolan. Föreningen bjuder på kaffe!
På brevets insida hittar du kallelsen till årsmötet och annan
aktuell information.

Välkommen till världen
  Vanja Lundqvist född
 den 1 december 2004

Välkommen till Rökåbygden
hälsar vi nyinflyttade

Marlene och Ingemund Backman
 med barnen William och David

Hoppas att ni ska trivas här!

Nyhetsbrev
från

Rökåbygdens ByaföreningFebruari 2005



Motioner till årsmötetet
Senast den 4 mars ska motioner ha inkommit

till styrelen för att hinna beredas
före årsmötet.

Kallelse till
Årsmöte i Rökåbygdens byaförening

Måndag den 13 mars kl. 18.30 i skolan

Ärendelista
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och sekreterare och två justerare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller

förlust skall disponeras
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Redovisning av verksamhetsplan och budget
11. Beslut om ersättningar och arvoden
12. Val av ordförande
13. Val av kassör
14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
15. Val av revisorer och ersättare
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till andra årsstämmor
18. Beslut om eventuella regler för medlemsavgift samt fastställande

av denna.  Se styrelsens förslag på sista sidan!
19. Antagande av stadgar
20. Anbud på skolhuset
21. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar som

inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
22. Övriga frågor

   Byaföreningen bjuder på fika!

Alla hälsas hjärtligt välkomna!





Byaföreningens
styrelse:

Ordförande:
Rolf Örnberg

Vice ordförand:
Lennart Åslund

Kassör:
Eva Hedström

Sekreterasre:
Kristina Kareinen

Vice sekreterare:
Inga-Britt Hultmar

Ledamot:
Christer Enberg

Ledamot:
Jonny Bjuhr

Ersättare:
Dieter Leve

Ersättare:
Lars-Göran Hultmar

Ersättare:
Ulf Wikman

Har du frågor eller
funderingar kring
föreningens arbete
så hör gärna av dig
till någon av oss i
styrelsen.

Ansvarig utgivare:
Styrelsen för

Rökåbygdens byaförening

Redaktör:
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
ibh@telia.com

       Kommande kulturaktiviteter

Mars
To  3 19.00 Allsångskväll; med musiktävling och hemlig gäst.

Fika 30 kr.

Tis  8 12.00 Sopplunch; Göran Forsell kåserar
30 kr/pers.

Må 14 18.30 Byaföreningens årsmöte

Sö 20 16.00 Hä ska du vetta å hä väijt du!  - Berättarafton
50 kr/pers.,  barn 6-12 år 25 kr

Skedpalt och stekt fläsk serveras
Teater på Rökådialekt
Minns och berätta, mm
Medverkande: Mandor Näslund, dialektforskare
från Luleå med rötterna i Hemliden, Malå

April
Lö 9 18.00 Frieriet med Panikteatern

Lö 30 16.00 Valborgsfirande
60 kr/pers., barn 6-12 år 30 kr

Köttgryta med ris, kaffe och kaka.

Maj
Sö 29 Weekendkafé      -    Vårloppis

hyr bord (gratis) och sälj dina avlagda prylar
Lunchservering - köttsoppa
Kaffeservering
Korvförsäljning

       Styrelsens förslag till medlemsavgifter
      Enskild medlem 100 kr/år

Familj 200 kr/år
Sponsormedlem 500/1000 kr/år
Sponsormedlem (gäller enbart privatpersoner) kan,
efter ansökan hos styrelsen, erhålla nyckel till
skolans lokaler som fritt får disponeras förutsatt
att lokalen ej är bokad av annan person/förening.

Vill Du hjälpa till med praktiskt arbete
i samband med våra arrangemang?

Välkommen att höra av dig till Anita eller Inga-Britt.


