Solel - något för ditt hus?
Välkommen till föreningens
årsmöte onsdagen den 17
februari kl 18.30 i Malmaskolans matsal. Vi inleder
kvällen med ett besök av Jonas
Nordström, som är initiativtagare till ”Valsätra solenergi-

projekt”. Han berättar om sina
erfarenheter av att anlägga solel
på sin villa och hur projektet
drivs. Efter detta sedvanligt
årsmöte, se kallelse och
dagordning nedan. Vi bjuder på
kaﬀe och fikabröd. Välkomna!

Kallelse och dagordning
Årsmöte den 17 februari i Malmaskolans matsal
Förklaring till punkt 15 a): Vår
förening har en gång bildats som
en ekonomisk förening för att bl a
tillvarata medlemmarnas intresse
som fruktodlare. Nuvarande
verksamhet är emellertid sedan
länge enbart inriktad på

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och
sekreterare för mötet
3. Godkännande av röstlängd
för mötet
4. Val av två justeringspersoner,
tillika rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts i
behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
8. Föredragning av resultat- och
balansräkning
9. Föredragning av
revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av
balans- och resultaträkning
samt hur resultatet enligt den
fastställda balansräkningen ska
disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen

medlemmarnas gemensamma
intresse som villaägare i området.
För en ekonomisk förening ställs
administrativa krav med
beaktansvärda kostnader som inte
gäller för en ideell förening. Därför
läggs förslaget nedan.

12. Föredragning av styrelsens
verksamhetsplan
13. Beslut om budget och
medlemsavgift
14. Val av: (baserat på
valberedningens förslag):
Ordförande för 2016, Två
styrelseledamöter för 2016-2018
Två styrelsesuppleanter 2016,
Två revisorer och två
revisorssuppleanter för 2016,
Valberedning för 2016
15. Behandling av styrelsens
förslag och i tid (senast 10/2)
inkomna förslag från
medlemmarna.
a) Fråga om likvidation av vår
ekonomiska förening Södra
Norby Villaförening u p a för
ombildning till en motsvarande
ideell förening (första beslutet).
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

OM FÖRENINGEN:
Fredrik Mattsson, ordförande
Anders Sonesson, vice ordförande
Ulrika Bengtsson, kassör
Marja Erikson, sekreterare
Mathias Näll, vice sekreterare
CG Velin, suppleant
Anders Norberg, suppleant
I vårt område finns ca 370 villor
och radhus. 2015 hade föreningen
291 betalande medlemmar. Föreningen bildades 1932 av dem som
byggde de första husen i Valsätra,
som området då hette. I stadgarna
står att föreningens ändamål är:
- att tillvarataga medlemmarnas
gemensamma intressen angående
allmänna platser och vägar inom
området
- att verka för goda kommunikationer till och inom området
- att verka för att trevnad och
goda förhållanden råder inom
området
- att främja fruktodlingen och
därmed sammanhängande frågor
- att i övriga avseenden, som berör
medlemmarnas gemensamma
intressen inom
området, tillvarataga dessa.
Intäkterna utgörs av medlemsavgift: 80 kronor per hushåll och år.
Avgiften sätts in på plusgiro
47 78 72-6. OBS! Ange ditt
namn och adress, så vi vet som
betalat.
Jubileumsåret 2012 gav föreningen ut boken ”Från Bondkyrkoby till villastadsdel”, en rikt
illustrerad bok om vårt områdes
historia. Pris: 300 kr. Beställ ett
exemplar av boken på: bok@norby.org eller ring (se nedan).
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