Östergrändens Bygdegårdsförening
Håckstaviken

Dags att betala 2020 års medlemskap!
Ni som är, eller vill bli medlem, betala in medlemsavgiften till bankgirot eller med swish!
BG nr: 349-1644
Swish nr: 123 378 59 12

Enskild medlem: 100:Familj: 200:-

OBS! Märk med fullständigt namn och om möjligt även adress!
Ni som önskar sms utskick, se till så vi har era aktuella mobilnr!
OBS! sista inbetalningsdatum 30/4 2020
Som medlem i Östergrändens bygdegårdsförening har du inte bara fina rabatter på
lokalhyran, du har också fri tillgång till:
Håckstavikens badplats med grill
Könsbergets grillplats i Håcksta
Den plogade isbanan på Håckstaviken vintertid
Grillplats vid ”Linsänket” öster om bygdegården vid vattnet

Välkommen till årsmötet
Tid: Torsdagen 19/3 kl 19.00
Plats: Östergrändens bygdegård, Håckstaviken 58
Vi vill hälsa alla välkommen till vår fina bygdegård i Västanbäck – Håckstaviken.
Vår ambition är att bygdegårdsföreningen ska vara navet i bygden.
Ett bra tillfälle att göra sin röst hörd, ställa frågor eller bekanta sig med sina nya
grannar är att medverka på årsmötet.
Se hemsidan eller facebook för dagordning.
Hemsida: http://ostergranden.se/
Facebook: https://www.facebook.com/ostergrand/
Har du idéer, funderingar eller förslag så finns föreningen och bygdegården för dig!
Hjälp oss att fylla bygdegården med aktiviteter och evenemang,
berätta gärna för vänner och bekanta att vår fina lokal finns!
Vänligen/ styrelsen

Östergrändens Bygdegårdsförening
Dagordning Årsmöte

Datum: 2020-03-19
Tid: 19.00
Plats: Östergrändens bygdegård

1. Ordförande öppnar mötet
2. Tyst minut för bortgångna medlemmar och vänner
3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
4. Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Godkännande av kallelse
8. Verksamhets och ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelse:
Val av ordförande 1 år
Val av Kassör 2 år
Val av ledamot 2 år
Val av ersättare 2 år
12. Val av övriga poster:
Val av revisor 2 år
Val av driftansvarig/uthyrare 2 år
Val av vaktmästare/uthyrare 1 år
Val av webbmaster 2 år
Val av kulturombud 2 år
Val av valberedare 2 år
Val av ombud till distriktstämman 2 år
13. Stadgeändring: byte till Riksförbundets ”normalstadgar för bygdegårdsförening”
14. Verksamhetsplan 2020
15. Majbrasa/Bryggor/Sommarjobbare
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

