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VÄLKOMNA 
till årets tältläger på Sjöängen  

Fredag 26 juli 2013 
(om vädret tillåter, annars ändrar vi datum med kort varsel!) 

Vi samlas kl 1600 och sätter så småningom upp tältlägret. Det 

kommer att finnas lite aktiviteter under kvällen och så lagar     

vi gemensam middag över elden. På söndag äter vi frukost      

tillsammans och bryter sedan upp. 

Vi bjuder på mat och dryck samt frukost.  

Några saker som ska packas med:  

Tält, sovsäck och liggunderlag 

Flytväst 

Kläder efter väder samt ett varmt ombyte 

Badkläder, handduk 

Tandborste, tandkräm 

 Bestick, mugg och kåsa   

Bra att ha med: 

Myggstift, metspö, vattenflaska, tvål 

Vill ni ha med eget godis, så med omtanke för alla barn, var lite 

måttliga. 

Saknar ni något av de väsentliga (tält, flytväst etc.) meddela  

gärna i förväg, det kan finnas dubbletter hos någon att låna. 

Meddela om det finns allergier som ska beaktas.  

Har ni frågor kan ni alltid ringa någon av oss! 

Anmälningar till Åsa eller Katja senast 23/7.   
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VÄLKOMNA PÅ BYALAGETS 40 ÅRS JUBILEUM! 

Lördag 10 augusti, kl 16.00 på Sjöängen 

 

Byalaget fyller i år 40 år och det vill vi naturligtvis uppmärksamma.  

— Vi bjuder till grillfest på Sjöängen! 

Efter årsmötesförhandlingarna (se dagordning på nästa sida) bjuder byalaget 

på grillat kött med diverse tillbehör samt bordsvatten. Fisk kan erbjudas som 

alternativ för den som så önskar, meddela isf i samband med er anmälan.  

Till maten finns det möjlighet att beställa tillhörande vinprovningspaket bestå-

ende av tre viner, 1 vit + 2 röda, till självkostnadspris. Vår egen vinexpert, Mia 

Lindbäck, kommer berätta om vinerna som serveras och lite annan kul kuriosa.  

Vill man ta med egen dryck, går det alldeles utmärkt!  

Det kommer att finnas lotter till försäljning med mycket fint prisbord!.  

 

Varmt välkomna!  

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningar till katja@ekolsund.se absolut senast 28/7.  

I er anmälan behöver vi veta:  

 - Hur många vuxna/barn som kommer 

 - Vill ni bjuda med era gäster går det utmärkt till självkostnadspris     

125 kr/pers, barn t.o.m 12 år gratis    

 - Hur många vinprovarpaket vill ni boka, pris 75 kr/paket. 
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN  

EKOLSUNDS BYALAG  

Lördag 10 augusti, kl 16.00 på Sjöängen 

 

Välkomna till Byalagets årsmöte och 40 års firande! Dagordningen 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 14.  

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 kassör och ledamot för en tid av två år och val av två suppleanter  

 för en tid av ett år.  

10. Val av en 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.  


