
HUSBESKRIVNINGAR på www.ekolsund.se
På hemsidan finns Hus- och Platsbeskrivningar under

- Om Ekolsund
Vill man uppdatera sina uppgifter, lägga till intressant information eller har en 
fastighet som inte är med i husbeskrivningarna, kontakta mig med text och bilder, 
så går det att ordna!
Kontakta Åsa Stenberg: stenberg@ekolsund.se

Ekolsundsbladet Nr 2-2020

POMPdeLUX Ekolsund Showroom 
Kvalitetsbarnkläder strl 80-164
Release 3/9 2020 AW20 kollektionen
070-5754151, aast@pompdelux.com
Facebook & Instagram: 
@pompdelux_ekolsund_enkoping, 
@pompdeluxstockholm, @pompdeluxvasteras

Arbetsdag Sjöängen
Den 15 augusti 2020 kl 9-12 har vi en arbetsdag på Sjöängen.
Årsmötet hålls sedan på eftermiddagen. Se kallelse sid 2.

Jobb kring vindskyddet med finjusteringar, jordhögar, 
ev avgrusning mm. Klippning kring p-platsen och äppelträden, 
vassröjning, ny anslagstavla till busskuren mm.

Ta gärna med lite spadar, krattor, sekatörer/klippverktyg, 
skottkärra mm så fördelar Clas arbetet på plats.                            Varmt välkomna!

 Tel: 0171-237 00

MEDLEMSAVGIFT 
Nytt år 1/7 2020 - Dags att betala in! 

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för vårt nya verksamhetsår 
1 juli 2020 - 30 juni 2020. Avgiften är 200kr/år/familj.

Under året har vi bytt till Bankgiro och numera har vi också Förenings Swish!

Vi hoppas att du fortfarande vill vara medlem! Ditt medlemskap och bidrag betyder 
mycket för den verksamhet som kan bedrivas.  

Medlemsavgiften bekostar bl.a. : arrendet, gräsklippningen och underhåll av vårt 
fina vindskydd på Sjöängen, sand till stranden, webhotell till vår hemsida, 
Ekolsundsbladet, fika & korv till alla städdagar, aktiviteter för barn & vuxna mm. 

Till alla nyinflyttade säger vi - varmt välkomna till Byalaget, bli medlem och ta del av 
alla våra aktiviteter.

Har du frågor angående ditt medlemskap eller är osäker på om du betalat? 
Kontakta kassör Ulf Åsing, så hjälper han dig. (Se kontaktuppg. t.v.)
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Kallelse Årsmöte Föreningen Ekolsunds Byalag
Lördagen den 15 augusti 2020 på Sjöängen  
Vi inleder mötet med båtsektionens punkter med start kl 15
och fortsätter ca kl 16 med föreningens övriga punkter.

Har ni förslag eller motioner som ni vill ska tas upp på årsmötet, kom ihåg att lämna in dessa till styrelsen senast en 
månad innan mötet! Varmt välkomna!

Dagordning Föreningen Ekolsunds Byalags Båtsektion:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande och sekreterare skall justera protokollet
3. Fastställande av dagordning
4. Ekonomisk redovisning
5. Budget för nästa verksamhetsår
6. Val av hamnkapten resp. vice hamnkapten för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
7. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
8. Fastställande av inträdesavgift
9. Fastställande av avgift för utebliven arbetsdag
10. Fastställande av årsavgift för hyresgäst
11. Övriga frågor

Dagordning Föreningen Ekolsunds Byalags Årsmöte:
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 1 juli 2019- 30 juni 2020
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, (kassör och ledamot resp. 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.

 

För att bli medlem i föreningen:
-        erfordras att ni är barnfamilj med geografisk 

anknytning till Ekolsund
-        betalar in medlemsavgift om 500 kr (300 för 

första året) per familj på bankgiro 5731-207

Bike Sweden - din researrangör för cykelresor i 
Skandinavien och Europa!

Vi erbjuder cykelresepaket - välj mellan fler än 
200 olika cykelresor

Hammarsgårdsvägen 5 - Ekolsund - Telefon: +46 (0)8 5252 7000
www.bikesweden.se - @bikesweden

Kommande evenemang i Ekolsund
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