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för boende i södra delen av norby inkl. lugnet och gamla malmaområdet

Välkommen till årsmöte!
Björkåsas samlingslokal, Björklundavägen 14, kl 19.00 måndag 28 februari
Vi äter traditionsenlig tårta och dricker kaffe samtidigt som vi lyssnar på årets föreläsare.
Därefter tar årsmötet vid.

dagordning årsmötet 2005
1. Mötet förklaras öppnat.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringspersoner och tillika
rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts i enlighet med
stadgarna.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Disposition av föregående års resultat
12. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan
13. Beslut om budget och årsavgift jämte
eventuellt andra medlemsavgifter.

14. Behandling av styrelsens förslag och i tid
inkomna förslag från medlem.
15. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av
ett år
b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid
av två år
c) två suppleanter i styrelsen med för dem
fastställd turordning för en tid av ett år
d) två revisorer jämte två suppleanter för en
tid av ett år
e) två ledamöter i valberedningen för en tid
av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
16. Förslag till nya stadgar – andra läsningen
17. Övriga anmälda frågor.
18. Årsmötets avslutande.
Vill du ta del av stadgeförslaget går det bra att
hämta i brevlådan hos Viveca Halldin-Norberg,
Björklundavägen 10.

”Var har ditt släktträd sina rötter?”
Temat för årets föreläsning är ”Var har ditt släktträd sina rötter?”. Bertil Jansson berättar
i korthet om grunderna för släktforskning. Därefter tar en annan av våra medlemmar över.
Berit Sjögren berättar om hur hon praktiskt driver sitt släktforskningsarbete. Finns det alltid plats
i forskarsalarna? Hur hjälpt kan man vara av att använda Internet? Är det fusk att inte gå
till ursprungskällan? Kom och hämta kunskap och inspiration!

Renovera dina möbler i Norby
Inom kort öppnar jag, Jenny Skogum, Norby Möbelrenovering och
Tapetseri. Jag gör det i vår källare på Fältvägen 19.
Under de senaste 1,5 åren har jag utbildat mig till möbel- och
inredningssnickare på Bolandsskolan. Hör av dig till mig om du har
en möbel som du tycker om men som är mer eller mindre trasig
eller sliten.
Jag kommer hem till dig för en bedömning av möbeln och ger
ett kostnadsförslag, så att möbeln kan ta sin plats igen.
Välkommen att ringa på 070-4671461.

Sköldpadda till salu?
Har du ett djur att sälja eller en verksamhet som du vill göra reklam för?
Passa på att annonsera i medlemsbladet! Skicka information till ordföranden,
företrädesvis med e-post (adressen finns i informationsrutan).

Telefonjour för frågor om gatuunderhåll
Kommunen har nyligen inrättat en telefonjour dit allmänheten kan ringa med frågor och synpunkter om
gatuunderhåll. Telefonnumret är 727 40 45 och det går
bra att ringa vardagar klockan 7 till 16. Utöver frågor
om gatuunderhåll kan uppsalaborna till exempel rapportera om buskar som hänger ut över cykelbanor, krossat glas eller annat som kan utgöra fara för trafikanter.

– Vi har öppnat telefonjouren för att kunna ge bättre
service till allmänheten. Samtidigt får vi internt ett
bättre grepp kring gatufrågorna. Alla synpunkter och
problem som rapporteras in via jourtelefonen ska
dokumenteras och katalogiseras, berättar Hans Ericsson på Gatugruppen, som är en av dem som tar emot
samtalen.

Välkommen att arbeta i styrelsen! Vill du delta aktivt i föreningen? Föreningens valberedning består av
Håkan Bondesson (tel 30 05 57) och Staffan Jonsson (tel 30 39 37). Tveka inte att ta kontakt med dem och
tveka inte om de tar kontakt med dig!
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