Stockholm 21 februari 2019

Välkommen till årsmöte
Här kommer kallelse och dagordning till årsmötet i Björkvik Tomtägareförening. Styrelsen
har även i år, för att minska föreningens kostnader, beslutat att lägga bilagor på
föreningens webbplats istället för att bifoga dem i kallelsen.
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer därför att finnas i god tid på
föreningens webbplats, bjorkvik.nu/arsmote och några exemplar finns även vid mötet.
Kontakta någon i styrelsen om du inte har möjlighet ladda ner och skriva ut dokumenten.
Tid: Onsdag den 27 mars kl. 18.30.
NY LOKAL OCH PLATS
Plats: Viks Skola – Skolrestauranten Vik/Grantomta
Skolrestaurangen ligger mittemot Grantomtahallen respektive snett mittemot Viks Skola.
Närmaste busstation är Grantomta. Skolrestaurangen ligger bakom busshållplatsen
(busstationen mot Björkvik) eller genom gång under Skärgårdsvägen (busstationen mot
stan).
Parkeringsplatser finns i anslutningen till skolrestauranten (bussinfarten i rondellen från
Skärgårdsvägen) alternativt längs Viks skolväg.
För karta besök bjorkvik.nu/viksskola
Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.00 finns dryck + mackor.
Välkomna!
Styrelsen
Aktiviteter 2019
Information finns även på bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/
27 april

Gemensam städdag kl. 10-13. Närmare information kommer finns på
webbplatsen bjorkvik.nu.
Vi samlas kl. 10.00 i resp. städlag och återsamlas kl. 13.00 vid
respektive badplats där föreningen bjuder på grillat med bröd och
dricka.

21 juni

Midsommarafton
10.00 samlas vi vid Björkviksbadet för att klä stången.
15.00 startar midsommarfirandet.

19 oktober

Avverkningsdag
I år fortsätter vi som föregående år och har endast en avverkningsdag,
som vi koncentrerar till ett särskilt område, där vi hjälps åt att göra fint.
Läs mer på webben bjorkvik.nu.

KALLELSE
Medlemmarna i Björkvik tomtägareförening kallas härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019
Tid:
Plats:
Kallade:

Onsdag den 27 mars kl. 18.30.
Viks skola, Skolrestaurant Vik/Grantomta
Samtliga föreningsmedlemmar

Dagordning
1.
Stämman öppnas med kontroll att kallelse skett stadgeenligt
2.
Val av ordförande för årsmötet
3.
Val av sekreterare för årsmötet
4.
Fastställande av dagordning
5.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid behov
6.
Verksamhetsberättelse
7.
Föredragning av vinst-, förlust- och balansräkning
8.
Revisorernas berättelse
9.
Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års förvaltning
11. Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer
12. Styrelsens rekommendation till ny medlemsavgift
13. Förslag till ny budget 2019
14. Val av ledamöter till styrelsen
15. Val av revisorer och en revisorssuppleant
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Motioner
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
19. Årsmötet avslutas

BILAGA 1
BILAGA 2

BILAGA 3
BILAGA 4
BILAGA 5
BILAGA 5
BILAGA 5
BILAGA 6

På webbplatsen bjorkvik.nu/arsmote
Bilaga 1.
Verksamhetsberättelse
Bilaga 2.
Vinst, förlust- och balansräkning för 2018
Bilaga 3.
Styrelsen rekommendation till ny medlemsavgift
Bilaga 4.
Budgetförslag för 2019
Bilaga 5.
Valberedningens förslag till ledamöter, revisorer och valberedning
Bilaga 6.
Motion från Kerstin Egeland samt styrelsen svar till inkommen motionen

