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I det här numret:
Träningskvällar
Nationaldag på Sjöängen
Plantbytardag
Midsommarfirande Hammarsudd
Tältläger
Pubkväll
Årsmöte

Träningskvällar—BOOT CAMP
utomhusträning i olika former - torsdagar kl 20.00. Vi utgår
från busshållplatsen Björken och kommer att träna på olika
ställen i Ekolsund. Träningen passar alla åldrar och oavsett
nuvarande kondition! Följ oss gärna på Facebook för att se
veckans info.
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NATIONALDAGSFIRANDE PÅ SJÖÄNGEN
Lördag 6/6 kl 10.00
Vi samlas kl 10 för tältuppsättning. Kl 11 går startskottet för
fisketävlingen. Alla som vill delta måste ha med sig flytväst och
metspö.
Medtag kaffekorg, vi tänder grillen för de som vill grilla något till
lunch. Vill någon dessutom hjälpa till att baka tårta eller paj till
gemensam nationaldagsfika så är set mycket uppskattat!
VÄLKOMNA!

PLANTBYTARDAG
Prel datum söndag 14/6 kl 11
Har du några växter i din trädgård som du vill dela med dig av?
Eller har du drivit upp något som du har några extra exemplar
av? Ta med dem till Torpa, (Hammarsgårsvägen 19) byt till dig
en ny växt! Följ oss gärna på facebook där vi korrigerar tid och
datum efter vädrets makter.

Suppleant
Margareta Östergren
0762-294959
margareta.frank.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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BÅTSEKTIONENS ÅRSMÖTE
Söndag 7 juni kl 10.00
Båtsektionens medlemmar träffas på Sjöängen för årsmöte.

MIDSOMMARFIRANDE PÅ HAMMARSUDD

Välkommen att fira midsommar i Hammarsudd
vid ladan.
Var med och klä midsommarstången 11.00.
Klockan 15.00 börjar vi. Dansen leds av Lena.
Vi serverar kaffe med dopp, glass och läsk. Fiskdamm, chokladhjul och lotterier finns också.
Pilkastning och lekar för barn och vuxna.
VÄLKOMNA!
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VÄLKOMNA
till årets tältläger på Sjöängen
LÖRDAG 18 JULI 2014
(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 lördag 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 15/7.
VÄLKOMNA PÅ GEMENSAM PUBKVÄLL
HTF Hammarsudds Tomtägarförening / Ekolsunds Byalag samarrangerar:

PUBKVÄLL I LADAN på Hammarsudd
Prel datum fredag 31/7

Mer info kommer, håll utkik på anslagstavlorna!
VÄLKOMNA!
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN EKOLSUNDS BYALAG
SJÖÄNGEN, LÖRDAG 8 AUGUSTI KL 16.00
Vi börjar med årsmöte och sedan vidtar kräftskiva för de som så
önskar, se info nedan om kräft– och vinpaket. Vi tänder grillen,
om någon hellre vill ta med något eget att grilla.
Har ni några förslag som ska tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in
dessa senast en månad innan mötet! Väl mött!

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.

KRÄFTOR OCH DRYCKESPAKET TILL ÅRSMÖTET
Vi tänkte sätta ihop ett kräft– och dryckespaket till årsmötet som man beställer i förväg. Exakt vad paketet kommer att innehålla ska vi snart sätta ihop
och vad priset blir återkommer vi till! Vi tar gärna emot obindande intresseanmälningar redan nu för att se om/hur stort intresse som finns. Mejla gärna
till katja@ekolsund.se

SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN
STYRELSEN OCH REDAKTIONEN
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