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MEDLEMSAVGIFTER
Bli medlem i Föreningen Ekolsunds Byalag
Vårt verksamhetsår är 1 juli - 30 juni. Avgiften är 200kr/år/familj.
Medlemsavgiften bekostar bl.a: Arrendet, gräsklippningen och underhåll av vårt fina
vindskydd på Sjöängen, sand till stranden, webhotell till vår hemsida, utskrift av
Ekolsundsbladet, fika & korv till alla städdagar, aktiviteter för barn & vuxna mm.
Båtsektionen i Ekolsunds Byalag
För att bli medlem i båtsektionen krävs också medlemskap i Ekolsunds Byalag.
För mer info och ansökan, kontakta hamnkaptenen.
Strandplats 250 kr/år, Bryggplats 500 kr/år, Inträdesavgift 2000 kr
Rampavgift icke medlem 500 kr/år, Rampavgift medlem 250 kr/år

Till alla nyinflyttade säger vi - varmt välkomna till Byalaget, bli medlem och ta
del av alla våra aktiviteter.
Till alla medlemmar -Varmt välkomna till årsmötet den 20/8. Se s 2.

Aktiviteter
Alla aktiviteter finns löpande som evenemang på Facebook, Föreningen Ekolsunds
Byalag, @ekolsundsbyalag. Ekolsundsbladet utkommer oregelbundet, 1-2 ggr/år,
så håll utkik på FB för att kunna ta del av alla aktiviteter som sker löpande under
året. Där finns också andra trevliga tips på aktiviteter och evenemang vårt
närområde, medlemsinlägg mm. Gå gärna in och följ sidan!

Sommarlov på Sjöängen
Vi hoppas på en fin sommar med bad och lek på
Sjöängen ⛱ Det finns pingisbord, leksaker, grill
Gräsytorna klipps av våra ungdomar i byn. Perfekt för fotboll, boule, badminton etc
Ta gärna med Er soporna hem och vi hjälps åt att hålla rent och fint.
Det finns krattor och verktyg för att hålla sandstranden fri från fågelbajs etc.
Önskar alla en härlig sommarperiod med bad, grillkvällar & annat mysigt!

Tältläger på Sjöängen
Den 4/8 anordnar vi tältläger. (Kan ändras beroende på väder)
Samling på eftermiddagen. Uppsättning av tältlägret. Det
kommer att finnas lite aktiviteter under kvällen och vi lagar
middag gemensamt över elden. Följande morgon äter vi frukost tillsammans
och bryter sedan upp. Vi bjuder på mat och dryck samt frukost.
Anmälan senast 31/7 till Ute, hamnkapten@ekolsund.se
Håll utkik efter aktuell info i evenemanget på FB

Båtsektionen För frågor gällande båtplatser, rampen,
avgifter etc, kontakta hamnkapten Ute Omnell

Pubkväll i Ladan hos
Hammarsudd HTF
Varmt välkomna på pubkväll,
hälsar våra grannar i
Hammarsudds HTF. Den 20/8 kl 18-23 är det planerat
pubkväll igen! Se Hammarsudd HTF FB sida för info
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POMPdeLUX Ekolsund Showroom -kom gärna!
AW22 kollektionen finns på Ekolsundsvägen 42
Release 8/9 2022. Kom förbi och titta, prova o shoppa!
070-5754151, aast@pompdelux.com
@pompdeluxekolsundenkoping, @pompdeluxstockholm
@pompdeluxvasteras, @pompdeluxuppland
- Danska kvalitetsbarnkläder strl 80-164 -

Kallelse Årsmöte Föreningen Ekolsunds Byalag
Lördagen den 20 augusti 2022 på Sjöängen
Vi inleder mötet med båtsektionens punkter med start kl 14.30 och fortsätter ca kl 15.30 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!
Kallelse/Evenemang finns sedan den 7 juni på Facebook @ekolsundsbyalag
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 2021- 30 juni 2022.
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.
Active Scandinavia - din researrangör för aktiva

reseupplevelser i Skandinavien och Europa!

Vi erbjuder cykelresepaket - välj mellan fler än
200 olika cykelresor
Hammarsgårdsvägen 5 - Ekolsund - Telefon: +46 (0)8 5252 7000
www.activescandinavia.com - @activescandinavia
Föreningen Ekolsunds Byalag ger ut denna oregelbundet utkommande skrift, ”Ekolsundsbladet” för att sprida information om vad som är på
gång. Ekolsundsbladet ges ut i papperformat ca 1 ggr per år, resterande nummer skickas ut per e-post. För att få del av e-postutskicken måste ni
meddela er adress till ekolsundsbladet@gmail.com, så lägger vi till er i distributionslistan. Denna epost hanterar endast prenumerationer.
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