VALDEMARSRO VILLAFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE
Onsdagen den 21 januari 2015 kl 19:00 kallas du till årsmöte
Lokal:

Utbildningslokalen på Bulltoftabanan
Villaföreningen bjuder på enklare tilltugg med dryck.

Anmälan sker per telefon, epost eller SMS senast måndagen den 19 januari 2015
Telefon:
Epost:
SMS:

Lars Prabin 18 36 38
styrelsen@valdemarsro.se
070379 12 98

Motioner ska vara styrelsen tillhanda i skrivet skick senast den 19 januari 2015.
Nya medlemmar och nyinflyttade hälsas särskilt välkomna till mötet!
Anledningen till det tidiga årsmötet (normalt i mars) är arbetet med fiber/bredband/tv/telefoni
som fibergruppen bedriver. För att komma vidare behöver vi beslut gällande punkt 18 nedan.
Årets årsmöte kommer att vara ett rent årsmöte utan externa talare. Vi kommer med största
sannolikhet bjuda in till ett informationsmöte gällande fiber inom kort.
Om ni är intresserade av att vara med i styrelsen kan ni anmäla ert intresse till
valberedningen@valdemarsro.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande

3.

Val av sekreterare

4.

Val av justeringsmän

5.

Fråga om mötets behöriga utlysande

6.

Fastställande av dagordning

7.

Föregående årsmötesprotokoll

8.

Verksamhetsberättelsen för 2014

9.

Kassatablå

18. Förhandlingsrätt gentemot Malmö Stad
samt innehållsleverantörer gällande
fiber/bredband/tv/telefoni.
För fortsatt arbete mot en gemensam
fiberlösning för vårt område måste
Villaföreningen (juridisk person) få ett
officiellt uppdrag av medlemmarna att sköta
förhandlingarna (genom styrelsen) med
Malmö stad samt den innehållsleverantör
som väljs av styrelsen (med hjälp av
fibergruppen).
19. Rapporter

10. Revisionsberättelse

Fibergruppen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Lastbilstrafiken

12. Arvode till styrelse

Busstrafiken

13. Medlemsavgifter
14. Rapport antalet medlemmar
15. Val av 3 styrelseledamöter

Småindustriområdet
SMS tjänsten
20. Grannsamverkan

16. Val av 2 revisorer

21. Aktiviteter

17. Val av 2 representanter till valberedningen

22. Motioner

valdemarsro.se
Vi vill som vanligt påminna boende i området att besöka vår hemsida. Som ni säkert har märkt så
prioriterar vi att publicera information på hemsidan istället för att dela ut Villabladet. För att komma
åt lösenordskyddade sidor ska ni använda lösenordet
.

