Kallelse
Östra Ströö byalag håller årsstämma måndagen den 29/1, 2018, kl. 19.00 i Östra Strö skola
med sedvanliga årsstämmoförhandlingar. Alla är hjärtligt välkomna.
Årsstämman behandlar och beslutar i följande frågor och företar följande val.
1. Årsstämmans behörighet och fastställande av röstlängd.
2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar.
3. Val av justerare tillika rösträknare.
4. Föregående protokoll från Årsstämman 2017
5. Byarådets verksamhets- och kassaberättelse.
6. Revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för byarådet.
8. Val av ålderman på ett år.
9. Val av vice ålderman på ett år.
10. Val av (minst) sju övriga på två år, varvid väljes fyra ledamöter under år med jämnt
årtal och (minst) tre väljes under år med ojämnt årtal.
11. Val av två revisorer på ett år samt för vardera personlig suppleant.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av medlemsavgift.
14. Behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor från medlemmar och byaråd.
Ärendet skall ha funnits anslaget vid tiden för kallelsen.
15. Mötet avslutas
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe och tillfälle att prata om vad som hänt i byn i
gamla tider, nutid och vad som kanske kommer att hända.
Ta gärna med gamla bilder eller andra minnen.
Alla bybor med idéer till aktiviteter, synpunkter på verksamheten och hur den skall utvecklas
är liksom alla andra hjärtligt välkomna.
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