
   
 

Stockholm 20 februari 2020 

 

 

Välkommen till årsmöte 
 
Här kommer kallelse och dagordning till årsmötet i Björkvik Tomtägareförening.  
 
Samtliga bilagor finns på föreningens webbplats - verksamhetsberättelse och övriga 
handlingar finnas tillgängliga på 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 25 mars kl. 18.30. 
 
NY LOKAL OCH PLATS 
Plats: Hemmestaskolan – Matsal 6-9 
Hemmestaskolan (6-9) ligger intill Värmdövallen precis innan Hemmesta Centrum (från 
stan) eller efter om ni kommer från Björkvik. 
Närmaste busstation är Kolvik. Skolan ligger ca 200 m gångväg uppåt från 
Skärgårdsvägen. 
Parkeringsplatser finns i anslutningen till skolan, både innan och efter skolan. 
 
Kl. 18.30 Mötet börjar 
Från 18.00  Registrering, dryck + mackor 
Från 18.00 Uthämtning av nya nycklar till låsen för vägbommarna 
 
Välkomna! 
Styrelsen 
 

Aktiviteter 2020 

Information finns även på bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/  
 
 
25 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.  

 
19 juni Midsommarafton 

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

 
8 augusti Björkvik 60-årsfest 

I år fyller föreningen 60 år, vilket självklart ska firas. Boka därför in 
lördag 8 augusti. Mer information kommer framöver. 

 
17 oktober Avverkningsdag  

Avverkningsdagen koncentrerar till ett särskilt område, där vi hjälps åt 
att göra fint. Läs mer på webben bjorkvik.nu. 

  

http://www.bjorkvik.nu/arsmote
http://bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/


   
 

Stockholm 20 februari 2020 

 

KALLELSE 
 
Medlemmarna i Björkvik tomtägareförening kallas härmed till  
 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 

Tid:  Onsdag den 25 mars kl. 18.30. 
Plats: Hemmestaskolan – Matsal 6-9  
Kallade: 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     BILAGA 1 

7. Föredragning av resultat- och balansräkning  BILAGA 2  

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning 

11. Arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer 

12. Styrelsens rekommendation till ny vägavgift  BILAGA 3 

13. Förslag till ny budget 2020    BILAGA 4 

14. Val av ledamöter till styrelsen    BILAGA 5 

15. Val av revisorer och en revisorssuppleant   BILAGA 5 

16. Val av ledamöter till valberedning 

17. Styrelsens förslag till ändring av båtstadgar   BILAGA 6 

avseende båtplatsavtal och tillträde till båtplats 

18. Motioner      BILAGA 7 

BILAGA 8 

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

20. Årsmötet avslutas 

------------------------------- 

A. Information gällande båtplatsavtal och båtbottenfärger för båtar äldre än 1993 

B. Information gällande eventuellt 60-årsfirande av föreningen 

 

På webbplatsen   bjorkvik.nu/arsmote   

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 
Bilaga 2. Resultat- och balansräkning för 2019 
Bilaga 3. Styrelsens rekommendation till ny vägavgift 
Bilaga 4. Budgetförslag för 2020 
Bilaga 5. Valberedningens förslag till ledamöter och revisorer 
Bilaga 6. Förslag ändring av båtstadgar 
Bilaga 7. Motion från Kerstin Egeland samt styrelsens svar till inkommen motion 
Bilaga 8. Motion från Arvid Egeland samt styrelsens svar till inkommen motion 

http://www.bjorkvik.nu/arsmote

