Nyhetsbrev
Hä ska du vetta å hä väijt du!

Februari 2009

från
Rökåbygdens Byaförening

Kallelse till årsmöte
Måndag den 9 mars kl. 18.00

Nu har du chansen att
dels informera dig om vad som
händer och dels att uttrycka
din mening om föreningens
verksamhet.
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe!

Motioner till årsmötet

Skriv ner ditt förslag och lämna det senast
28 februari till Rolf Örnberg eller Inga-Britt
Hultmar. Styrelsen ska hinna bereda förslagen
före årsmötet.

Medlemsavgiften för 2009

Enskild medlem över 18 år, 100 kr,
Familj med barn under 18 år, 200 kr.
Ta med pengar till årsmötet så slipper vi
skicka inbetalningskort!

Februa

Alla boende inom Rökåbygdens byaförenings område
kallas till

Årsmöte
Måndag den 9 mars kl. 18.00 i skolan
Ärendelista
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordningen
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
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.
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!

Aktuellt från byaföreningen
Studiecirklar
Flera cirklar är på gång inom olika områden.
Teater
Redan nu planeras för en ny uppsättning till hösten.
Nästa vecka kommer teatergruppen att drillas av Lillemor Skogheden
från Västerbottensteatern i Skellefteå, för att de ska bli ännu säkrare
på scenen.
Förbättringar i huset
Ständigt pågår en del renoverings- och förbättringsarbeten för att det
ska bli mer trivsamt och funktionellt för våra behov.
Ishockeyplanen
I vinter skottas och spolas planen så det går att åka för den intresserade.

På årsmötet berättar vi mer utförligt
om allt som händer, så kom med även
du!

Planerade aktiviteter
22 mars 15.00 Berättarafton med dialekt som tema
Marianne Folkedotter ger sin berättarföreställning
Modersmål och magi
Skedpalt och fläsk serveras
30 april - Valborgsmässofirande
31 maj - Loppis
30 augusti - Vågamässan
12 december - Julmarknad

Medlemsavgiften för
2009
Du som inte kan närvara vid årsmötet
kan naturligtvis betala in medlemsavgiften direkt på föreningens konto
bg 5878-8324
Glöm inte att skriva ditt namn och ev.
familjemedlemmar!

Byaföreningens styrelse
Ordförande
Rolf Örnberg
Vice ordförande
Lennart Åslund
Kassör
Ulf Wikman
Sekreterare
Inga-Britt Hultmar
Ledamot
Christer Enberg

Onsdag den 11 mars
Byautvecklingsrådets årsmöte är förlagt hit till Rökå.
Torbjörn Holmlund kommer då att
berätta om Stoor´n!

Egna idéer?
Du som bär på idéer för hur våra
byar ska kunna utvecklas, eller något som sätter fokus på den här
delen av kommunen, något som gör
att människor blir sugna på att
flytta hit eller annat som du vill se
hända här - kom till årsmötet och
berätta eller skriv en motion!

Lämna den senast 28 februari
till
Rolf Örnberg eller Inga-Britt
Hultmar

Ledamot
Jonny Bjuhr
Ledamot
Stellan Lundmark
Ersättare
Lars-Göran Hultmar
Ersättare
Berna Stråhle
Ansvarig utgivare
Styrelsen för Rökåbygdens byaförening
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida
http://www.rokabygden.org

