MEDLEMSBLAD

NR 1 FEBRUARI 2009

Välkomna till ÅRSMÖTE
TORSDAG 26 FEBRUARI KL 19:00 Björkåsa, Björklundavägen 14.
Mötet inleds med att Lena Rönngren Rössing från Villaägarnas Riksförbund
informerar om varför vi bör vara medlemmar och vilka fördelar det medför.
Kaffe och tårta (givetvis från Sätrabagarn) serveras (10 kr)
Kallelse
Medlemmarna i
Valsätra egnahems– och fruktodlarförening
kallas till årsmöte 090226 kl 1900 i Björkåsa
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Årsmötets öppnande
Parentation
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fråga om mötet har utlysts i enlighet med
stadgarna
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Föredragning av resultat- och balansräkning samt
disposition av föregående års resultat
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av styrelsens verksamhetsplan
Fastställande av budget och medlemsavgift.
Val av: (baserat på valberedningens förslag)
Ordförande för 2009
Två styrelseledamöter för 2009-2010
Två styrelsesuppleanter för 2009
Två revisorer för 2009
Två revisorssuppleanter för 2009
Valberedning för 2009
Behandling av styrelsens förslag (se nästa sida) och
i tid (19 feb) inkomna förslag från medlemmarna.
övriga frågor
Årsmötets avslutande

Föreningsfakta 2008
Styrelse
CG Velin
Birgitta Jansson
Göran Wennerström
Hans Berlin
Jenny Skogum
Elisabeth Tysk
Viveca Halldin
Norberg
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Valberedning
Karin Richardsson
Annika Kollstedt
Katarina Wallin
Kontakta dem om du vill bli
aktiv i föreningen!
Medlemmar
I vårt område finns 450 villor/radhus varav ca hälften
är medlemmar.
Ekonomi
Intäkterna utgörs av medlemsavgifter f n 50 kr/år
vilken föreslås oförändrad
för 2009.
Massor av information finns
på föreningens hemsida
www.norby.org

I år är det några ”tunga” förslag från styrelsen på dagordningen och därmed
extra viktigt att Du kommer och utnyttjar Din rösträtt!!
Förslagen i sin helhet finns att läsa på hemsidan www.norby.org
Förslag 1 - Namnbyte
Styrelsen föreslår, baserat på vad medlemmarna röstat, att föreningen byter
namn till:
Södra Norby Villaförening
Förslaget genomförs senast årsskiftet 2009/2010 om sammanslagning med Norby
Egnahemsförening inte blir av.
Kräver bifall från minst hälften av avlagda röster på två på varandra följande årsmöten.
Förslag 2 - Anslutning till Villaägarnas Riksförbund
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker om medlemskap i Villaägarnas Riksförbund och att styrelsen framgent ska verka för att alla medlemmar även blir
medlemmar i Villaägarnas Riksförbund.
Kräver bifall från minst hälften av avlagda röster.
Förslag 3 - Mandat att förbereda en sammanslagning med
Norby Egnahemsförening
Styrelsen begär mandat av årsmötet att förbereda en sammanslagning mellan Valsätra Egnahems– och Fruktodlarförening och Norby Egnahemsförening så att tillvägagångssätt, tidplan, nya stadgar och hur beslut ska fattas presenteras på ett extra årsmöte under 2009.
Kräver bifall från minst hälften av avlagda röster.
Ovanstående förslag i sin helhet liksom Valberedningens förslag till ny styrelse
finns att läsa på www.norby.org.
Välkommen till Årsmötet den 26 februari kl 1900 i Björkåsa!

