Kallelse till Vägföreningens Årsmöte 2019
Välkommen till föreningsstämma för Öhns vägsamfällighet!
Vi träffas i Vakin´s lokaler - Övägen 37, nedervåningen

Tisdagen 12 mars 2019
Från kl. 18:45 bjuds det på kaffe och semla och kl. 19.00 drar vi
igång årsmötet.

OBS! Anmäl om Du vill ha semla senast söndag 10 mars till
ordförande via e-post till helena0444@yahoo.se alternativt sms till
070-572 57 58.
INFORMATION OM SKOTTNING OCH SOPHÄMTNING
Under februari har sopbilen haft stora problem att komma fram och VAKIN har varnat
om att ingen sophämtning kommer göras om vägen är för smal!
Vi har bett Moonshine att bredda vägarna i den mån det går, men vi behöver även hjälp
av Dig som bor på Ön att undvika att skotta ut snö på vägen.
Vi ber också Dig som bor efter Övägen och Skiljevägen att ställa soptunnorna på egen
uppfart – INTE på vägbanan - eftersom snöröjningen blir lidande och incidenter bland
gångtrafikanter, cyklister och bilförare har förekommit under vintern.

Vid frågor och idéer, hör av er till styrelsen via Helena Norberg, ordförande.
Förvaltningsberättelse, utgifts- och inkomststat och debiteringslängd kan vid intresse
beställas via ordförande: 070-572 57 58/helena0444@yahoo.se
Väl mött!
Styrelsen

Dagordning på nästa sida!

Dagordning
§ 1. Stämman öppnas
§ 2. Val av ordförande för stämman
§ 3. Val av sekreterare för stämman
§ 4. Val av två justerare
§ 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§ 6. Fastställande av dagordning inklusive övriga frågor
§ 7. Förvaltningsberättelse
§ 8. Revisionsberättelse
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Ersättning för styrelse och revisorer
§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§ 12. Val av styrelse
§ 13. Val av revisorer
§ 14. Val av valberedning
§ 15. Information angående föreningens vägar
- Vägrenoveringen
- Hemsida: http://ohnumea.se/vagforeningen/
- Kontakta styrelsen vid tjällossning för att beställa iskantrivning
§ 16. Övriga frågor
§ 17. Plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
§ 18. Stämman avslutas

