Kallelse och inbjudan till
Årsmöte för Ekets Framtid.
Medlemmar kallas och intresserade inbjuds till
Ekets Bygdegård tisdagen den 20 mars kl 19.00 för årsmöte.
Föreningen bjuder på underhållning av

komikern Martin Svensson
samt kaffe med tilltugg.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga ca 2 veckor före årsmötet, antingen på
hemsidan www.eketsframtid.se eller genom att kontakta någon i styrelsen.
Styrelsen har diskuterat om föreningen har någon uppgift att fylla. Styrelsens
ledamöter uppfattar att intresset för föreningen är lågt efter det att fiberfrågan
avslutats. Förra valberedningen hade det svårt att hitta någon som var intresserad av
styrelseuppdrag för att fylla vakanser och vid aktiveteter har det varit minskat antal
besökare. Inför denna årsstämma känner styrelsen viss vanmakt.

Vi hoppas att vi kan vända trenden tillsammans med er!
Följande frågor och åtgärder arbetar styrelsen med för närvarande:
1. Kommunen har vägrat att utföra alternativt betala för underhållet av
cykelstigen Eket – Sonestorp, stigen från skolan till Riksleden och grillplatsen
mm i parken. Styrelsen driver frågan men har inte nått ända fram.
2. Kommunen vill ha en part som representerar Eket vid möten med kommunens
intresseföreningar och vid byaträffar som kommunen årligen bjuder in till.
3. Styrelsen har vidare diskuterat lokal servicepunkt i likhet med de som finns i
Smålands och Norrlands landsbygd. Då lokalbidrag inte kan utgå till föreningar
som inte har barn- och ungdomsverksamhet saknas idag förutsättningarna för
en servicepunkt. Vad behöver Eket med en servicepunkt?
Googla gärna på Gunnarsbyns servicepunkt!

Medlemsavgiften kan betalas till BG 624-2960
eller Swish 123 664 18 07
Ange namn, adress och e-postadress vid inbetalning.
Enskild medlem 100 kr, Familj 200 kr, Företag 200 kr
Varmt välkomna!
Styrelsen i Ekets Framtid

Årsmöte i Ekets framtid, 2018-03-20 kl. 19.00, i Ekets Bygdegård
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt
eventuellt utgöra rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag,
- att styrelsen ska vara representerad av en ledamot i valberedningen
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
13. Besluta om antalet ledamöter i styrelsen
14. Val av
a) ordförande, för en tid av ett år
b) halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
c) två revisorer för innevarande verksamhetsåre. I detta val får styrelsens
ledamöter inte delta.

15. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.
16. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag: oförändrade:
Enskild medlem
100
Familj
200
Företag
200
17. Besluta om att tillhöra följande organisationer::
Hela Sverige Skall Leva - Skåne
18. Mötets avslutande.

