Hur vi skyddar oss mot brand
Välkommen till årsmöte den 15
februari kl 18.30 i Malmaskolans matsal. Vi inleder med
ett besök av Brandförsvaret,
som informerar om hur vi bäst
skyddar oss mot bränder. Efter
det blir det årsmöte, se kallelse
och dagordning nedan. Enligt
plan avvecklar vi då den

ekonomiska föreningen och
fortsätter verksamheten som
ideell förening. Inbetalning av
medlemsavgift innebär
godkännande av medlemskap i
den ideella föreningen Nya
Södra Norby Villaförening. Vi
bjuder på fika. Välkomna!

Kallelse och dagordning
Förklaring till punkt 15 a): Vår
förening bildades som ekonomisk
förening för att bl a tillvarata
medlemmarnas intresse som
fruktodlare. Nuvarande verksamhet
är sedan länge enbart inriktad på
medlemmarnas gemensamma intresse
som villaägare i området. Ett första

beslut om likvidation av den ek.
föreningen togs på förra årsmötet, nu
är planen att ta det sista. En ideell
förening är startad och verksamheten
ska fortsätta som förut i den formen.
För att bli medlem i föreningen
inbetalas medlemsavgift till ett nytt
bankgironummer, som meddelas senare.

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

12. Föredragning av styrelsens
verksamhetsplan
13. Beslut om budget och
medlemsavgift
14. Val av: (baserat på
valberedningens förslag):
Ordförande för 2017, Två
styrelseledamöter för 2017. Två
styrelsesuppleanter 2017, Två
revisorer och två
revisorssuppleanter för 2017,
Valberedning för 2017
15. Behandling av styrelsens
förslag och i tid (senast 10/2)
inkomna förslag från
medlemmarna.
a) Likvidation av ekonomiska
förening Södra Norby
Villaförening u p a för
överföring av verksamhet till
motsvarande ideell förening
(andra beslutet).
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

OM FÖRENINGEN:
Fredrik Mattsson, ordförande
Anders Sonesson, vice ordförande
Staﬀan Jonsson, kassör
Marja Erikson, sekreterare
Mathias Näll, vice sekreterare
CG Velin, suppleant
Åsa Egemalm, suppleant
Föreningen bildades 1932 av dem
som byggde de första husen i Valsätra, som området då tillhörde.
Föreningen är en ekonomisk förening, som ska likvideras. Istället
har en ideell förening bildats, som
ska ta över samma verksamhet.
Föreningen skall:
- verka för att trevnad och goda
förhållanden råder inom området
- tillvarataga medlemmarnas
gemensamma intressen i frågor
som rör vägar, kommunikationer och annan oﬀentlig service,
fritidsområden, gemensamma
anläggningar och andra liknande frågor som kan påverka boendemiljön inom området.
- skall ägna uppmärksamhet åt
frågor som i ekonomiskt hänseende kan påverka boendet
Intäkterna utgörs av medlemsavgift: 80 kronor per hushåll och år.
OBS! NYTT BANKGIRO DÅ
FÖRENINGEN BLIR IDEELL FÖRENING;
Avgiften sätts in på nytt
konto som meddelas senare.
Genom att betala in pengar
till det nya kontot blir du
godkänd som medlem i den
nya föreningen. Betala inte
in någon medlemsavgift till
det gamla plusgirot.
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