Skogens Bygdegårdsförening

Kallelse till årsmöte 2022 Skogens Bygdegårdsförening
Söndag 27 februari kl. 17.30.
Årsmötet kommer att hållas digitalt, varför vi skulle behöva ha mailadress till de som önskar
delta digitalt, för att skicka vidare instruktioner. För att delta, meddela din mailadress till
annakaj2@gmail.com senast 20 februari. Om du har problem att delta digitalt, och befinner
dig i Sidskogen, meddela Anna Österberg, 070-3998578, så försöker vi hitta en lösning för dig
att delta.
Vi hoppas att många har möjlighet att närvara. Om du har synpunkter inför, eller vill få
information efter, årsmötet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Ordförande: Kristina Kylin, tel 070-6545141, Sekreterare: Emma-Stina Holmstrand, Kassör:
Anna Österberg, Ledamöter: Kent Strömberg, Stefan Österberg, Suppleanter: Christian
Jonsson, Tomas Wallin-Hedman.
Vi vill även be dig att betala in medlemsavgiften enligt nedan, helst före
1 mars 2022.
Du gör din inbetalning på bankgiro 5721-0478 eller swisha till 1235528369. Kom ihåg att
skriva namn och adress, på dem som det betalas in för!!
Medlemsavgift:
Familj, inkl barn upp till 18 år
200 kr
Enskild medlem
100 kr
Det går också bra att ge frivilliga bidrag i samband med inbetalningen.
Har du frågor kring inbetalningen kan du kontakta kassören; Anna Österberg, 070-3998578.

VÄLKOMNA!
/Styrelsen
www.skogensbygdegard.se
OBS! Årets pimpeltävling planeras till den 12 mars 2022.

Föredragningslista Årsmöte 2022
1) Årsmötet öppnas
2) Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 st protokolljusterare, tillika rösträknare
d) Pressreferent
3) Fastställande av föredragningslista
4) Fastställande av röstlängd
5) Godkännande av kallelse
6) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
7) Revisorernas berättelse
8) Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
9) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10) Ersättning för styrelseledamöter och revisorer
11) Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa
12) Val av föreningens ordförande
13) Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter
14) Val av råd, kommittéer mm
a) Järvsöskogens dag,
b) Hälso/motionsdag,
c) Dansbanan/danser
d) Bygg / underhåll & reparation
e) Kulturansvarig, Ungdomsansvarig, Ansvarig för fastighetsfrågor
f) Vaktmästare (inköp/koll funktionalitet)
g) Städ/ fönsterputs/ gräsklippning/ snöröjning
h) Bokning för hyra av bygdegården
15) Rätt att teckna föreningens firma och bankkonton
16) Val av revisorer jämte suppleanter
17) Val av ombud (2 st) till bygdegårdsdistriktets stämma.
18) Val av ombud till övriga föreningar
19) Verksamhetsplan/program för året 2022
20) Regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift (2023)
21) Budget 2022
a) Ombyggnad och underhåll som bör göras under året
b) Bidragsansökan
22) Antagande av uppdaterade stadgar
23) Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
24) Information
a) från Bygdegårdarnas Riksförbund
b) övrig information
25) Val av valberedning inför årsmöte 2023
26) Vid årsmötet väckta frågor
27) Årsmötet avslutas

