Mörkö Sommarstugeägarförening
hälsar medlemmarna välkomna till

KALLELSE till ÅRSMÖTE
Söndagen 24 maj 2015 kl 10:00
Mörkö Bygdegård
Dagordning bifogas
Årsavgift för 2015 är 300:- och skall betalas senast 31 maj
till plusgiro 152332-3 Mörkö Sommarstugeägarförening.
Inbetalningskort bifogas.
Om du betalar via internet, glöm inte att ange tomtnr och namn.
Det kostar både tid och pengar att spåra okänd avsändare
och du slipper också en betalningspåminnelse från oss :)
Medlem som önskar få en fråga behandlad vid årsmötet,
skall senast sex dagar i förväg anmäla detta till styrelsen.
Om du har flyttat eller bytt e-postadress blir vi väldigt glada om
du meddelar oss direkt på inbetalningskortet eller hemsidan där du lätt
kan fylla i dina uppgifter under ”Medlemssidor -> Uppdatera adress”
eller via e-post till info@morkostugan.se
Givetvis går det bra att prata med någon
i styrelsen på årsmötet också :)

Mörkö Sommarstugeägarförening
hälsar medlemmarna välkomna till

Söndagen den 24 maj 2015 kl 10:00

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Val av två justerare och tillika rösträknare
6. Behandling av verksamhetsberättelse och resultaträkning
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om arvoden
11. Val
- av ordförande för ett år
- tre ordinarie ledamöter på två år
- en ordinarie ledamot på ett år (fyllnadsval)
- två ersättare på ett år
- två revisorer på ett år
- en revisorssuppleant på ett år
- valberedning
12. Fastställande av årsavgift för 2016
13. Medlemskap i Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF
14. Medlemskap i Bostadsarrendatorers Riksorganisation, BARO
15. Av medlemmar väckta frågor
16. Nya frågor, som årsmötet beslutar att ta upp till behandling
17. Mötets avslutning
Möjlighet att ställa frågor följer och dagen avslutas med kaffe och dopp
Väl mött i Bygdegården
Styrelsen för Mörkö Sommarstugeägarförening

