Härmed kallas till årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Föreningen
Stavsnäs By
Plats:
Bygdegården (Fyrhuset) i Stavsnäs
Dag:
Lördagen den 22 april 2017 OBS! Dagen (samma dag som städdagen)
Tid:
Kl 15.00  OBS! Tiden
För att spara in på portokostnader finns handlingar på Föreningens hemsida
(www.stavsnasby.nu) och kan också beställas per telefon (076-11 38 333) eller mail
(bjorn.ulfvin@hotmail.com) samt finns tillgängliga på årsstämman.

Dagordning

(dagordningen följer gällande stadgar fastställda 2009)

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Verksamhetsberättelse (finns på hemsidan eller kan rekvireras)
7. Resultat och balansräkning (finns på hemsidan eller kan rekvireras)
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkning per den 31 december för verksamhetsåret 2016
10. Fråga om ansvarsfrihet för Byrådet
11. Behandling av inkomna motioner (inga motioner har inkommit)
12. Behandling av lämnade propositioner
13. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret (2018).

 förslag från styrelsen: en höjning av avgiften till 1700: - för var och en av medlemmen
bebyggd fastighet för bostadsändamål samt för varje ytterligare hushåll för
permanentboende 1700: - och varje ytterligare hushåll för fritidsboende 850:  en faktureringsavgift på 25: - tas ut vid varje faktureringstillfälle och vid påminnelse en
påminnelseavgift om 50: - tas ut för att täcka kostnader för administrationen.

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget (finns på hemsidan eller kan rekvireras)
15. Val av Byfogde för ett år
16. Val av ledamöter i Byrådet
17. Val av två revisorer för ett år
18. Val av två revisorssuppleanter för ett år
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
 Information om vägunderhåll och VA-utbyggnaden
 Grannsamverkan, information och eventuella val av huvudkontaktombud och
kontaktombud, se också information i medlemsbrevet för april månad.
 Information om byskolan i Stavsnäs
 Förslag till arbetsdagar för hösten 2017 och våren 2018, Byrådet föreslår 28
oktober 2017 och 28 april 2018.
 Information från kulturarbetsgruppen.
 Frågor från medlemmar
21. Stämman avslutas

Välkomna/Byrådet

