Ekolsundsbladet 9–2010
Oregelbundet utkommande information från Ekolsund

Innehåll i detta blad:
Årsmöte
Medlemsavgift 2010
Båtklubben
Ekolsundsbladet & hemsida
Patrik Eklund

0171-473 201

patrik.eklund@ekolsund.se

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010

wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247

stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

katja@ekolsund.se

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Mats Omnell
0171-473213

mats.omnell@telia.com

Augusti 2010

Årsmöte 2010
Ekolsunds byalag
Lördagen den 28 augusti kl.15.00 på Sjöängen.
Dagorningen för mötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden och sekreterare skall justera
mötesprotokollet..
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 13.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. Övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av två år enligt skiftesprincipen, (sekreterare och ledamot) och val av två suppleanter för
en tid av ett år.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
11. Val av minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är
sammankallande.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen minst en
månad före mötet.
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Efter mötet tänder vi grillen för gemensam grillafton. Ta
med det du vill äta och dricka, grillmat eller varför inte
kräftor? Barnen bjuds på grillkorv och saft.

Vill du ha
Ekolsundsbladet via mail
Anmäl din e-postadress
till
patrik.eklund@ekolsund.se

www.activesafety.se
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Båtklubben på Sjöängen
Lediga båtplatser
Det finns lediga
båtplatser på Sjöängen.
Är du intresserad av en
båtplats - kontakta
hamnkapten för mer
information!
Mats Omnell Tel. 0171473213 E-post:
mats.omnell@telia.com

DAGS ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFT FÖR BYALAGET 2010
Medlemskap kostar 200 kr per hushåll för
2010 och betalas in till Byalagets Plusgiro 729 761-7. Ange namn och Er
adress i Ekolsund som avsändare.
I år gör vi ett försök med att INTE distribuera ut inbetalningskort i
brevlådorna då de flesta inte längre nyttjar dessa.
Inbetalningskort kommer att sättas upp på anslagstavlorna för dem som så
önskar, alternativt kontakta kassören!
Välkomna alla nya och gamla medlemmar!

HONUNG

Vill du köpa
lokalproducerad honung?
Årets skörd är nyslungad
och klar!
Kontakta Gunnar Sjödin
på Torpa tel 473085.

_______________________________
Bålsta El & Maskinservice AB

Mäklarringen Enköping
Planerar du att sälja din
bostad? Mäklarringen i
Enköping ger dig en fri
värdering - utan några
förpliktelser från din
sida.
Tel: 0171-240 30
Fax: 0171-244 22

Ge motorsågen en välbehövlig service. Sågkedjor och klingor
kan lämnas in för slipning. Vi har även uthyrning av vedklyv, grävare 1,6t samt
skylift.
Vikingavägen 7, Draget 746 51 Bålsta
Tel: 0171-566 61 E-post: bem@bktv.nu www.balstaelmaskin.se
Välkomna !

enkoping@maklarringen.se

www.maklarringen.se

Har du synpunkter på
Ekolsundsbladet eller
våra aktiviteter? Kom på
årsmötet och ge oss
förslag på vad ni vill att vi
gör! / Styrelsen

Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageportar och
dörrar, Företaget motoriserar även befintliga garageportar. För mer
information
Tel: 0171-50760 E-post: info@balstaport.se www.balstaport.se
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