Dagordningsförslag 13/5 2017
Till Gammelbo Byalags årsmöte i Gammelbo loge 2017, kl 15.00

1. Mötet öppnas och alla hälsas hjärtligt välkomna av ordförande.
2. Formalia:
a) Val av mötesordförande och mötessekreterare.
b) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare (ej bland föreslagna ledamöter till styrelsen)
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om årsmötet är behörigen utlyst (Kallelse tidigast 4 veckor, senast 2 veckor före mötet
via mail och affischer, dvs lörd 13 april tidigast och lörd 29 april senast.)
5. Fastställande av dagordning.
6. Årsredovisningen med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för räkenskapsåret
2016 gås igenom för att fastställas
7. Revisionsberättelse gås igenom för att läggas till handlingarna.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen arbete för räkenskapsåret 2016.
9. Beslut om kommande års medlemsavgift (2018)
10. Budget och verksamhetsplan till nästa årsmöte (2018).
a)
b)
c)
d)
e)

Badet - Anna
Skogen – Börje
Loppis 2017 – Ingmarie (datum?)
Festkommitté – Ingela (datum för kräftfest?)
Midsommar – Lotta

11. Val av ledamöter och ersättare.
a) Val av en revisor och en ersättare på ett år (2016 varit Kurt Westerback och ersättare
Kicki Pålerud)
b) Val av styrelseordförande för föreningen på ett år (2016 varit Anna som anmält avsägelse)
c) Val av övriga ledamöter på två år i styrelsen (2016 varit Maria och Börje, ett år kvar för
Eva & Peter)
d) Val av ersättare på ett år i styrelsen (2016 varit Hans-Olof Haraldsson och Curt
Magnusson)
e) Beslut om antal ledamöter och val av valberedning på ett år (2016 varit Solbritt Johansson
och Åke Östgren).
12. Val av sammankallande i arbetsgrupper och anmälan av dess ledamöter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Badet – varit Anna (med Sol-Britt, Albin, Fredrik, Sven-Anders, Kurt & Per Östgren)
Skogen – varit Börje (med Hans-Olof, Leif, Sune & Lil Johansson samt Erik Lagerman)
Loppis 2016 - varit Ingmarie (med Liisa, Inga-Lill, Eva, Jenny, Anna & Ingela Stålknapp).
Festkommitté – varit Ingela (med Torbjörn, Pontus, Jenny och Åke)
Midsommar – varit Lotta (med Åke och Börje)
Hemsidan – varit Maria

13. Övriga frågor (anmäls företrädesvis i samband med godkännande av dagordning).
a) Skrivelse från Ing-Marie Rydén Höök ang medlemsrekrytering & tydlighet i uppdrag.
14. Mötets avslutas.

