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BYALAG  
 

 

Innehåll: 
 Årsmöte den 14/4 

 Risinsamling den 25/4 

 Frivilliga till risinsamlingen och Valborg sökes 

 Gemensam upphandling 

 Historiska bilder 

 Nyinflyttad? 
 

 

 

Inbjudan till Årsmöte den 14/4 

Härmed kallas du till Årsmöte i Östra Vallabrinks byalag tisdagen den 14 april i 

Lovis Förskola, Lovisedalsvägen 11. Samling kl 18.45. Årsmötesförhandlingar 

kl. 19.00-21.00.   

Motioner eller frågor som önskas bli behandlade av årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast den 17 mars. Håll utkik på hemsidan efter eventuella flera 

frågor och motioner som kommer att behandlas på årsmötet.  

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på plats före mötets 

öppnande. De som önskar handlingarna i förväg kan beställa dem per e-post från 

byalaget. 
 

Styrelsen önskar alla varmt välkomna till årsmötet! 
 

 

Risinsamling den 25/4 

Årets risinsamling kommer att ske på lördag den 25/4. Vi hämtar bara ris från 

medlemmar som betalt årsavgiften. Så betala nu! 

Om du inte har hunnit betala årsavgiften den 25/4 så kan detta göras på plats, 

150 kr i kontanter. 
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Frivilliga till risinsamlingen och Valborg 

Byalaget behöver frivilliga som ställer upp den 25/4 och åker med lastbilarna 

som samlar upp ris. Vi planerar att köra med tre lastbilar i år för att snabba upp 

uppsamlingen. Arbetet är inte betungande och man träffar många trevliga 

medlemmar längs vägen. Lastbilarna kommer att kunna följas på 

twitter.com/ostravallabrink. 

 

I samband med Valborg ordnar Byalaget fackeltåg, brandbekämpningsutrustning 

och efterstädning på morgonen den 1/5. För att vi ska kunna fortsätta med 

Valborgsmässoeld behöver vi frivilliga som kan hjälpa till.  

 

Anmälan till Anders Jagraeus, 070-3755910  eller Byalagets mailadress 

byalaget@ostravallabrink.se 

 

Gemensam upphandling - påminnelse 

Vi genomförde under 2014 en framgångsrik gemensam upphandling av 

trädfällning. Maila gärna styrelsen om du har förslag på annan upphandling. Se 

hemsidan www.ostravallabrink.se / länken Upphandling. 

 

Historiska bilder 

Har du, eller vet du om någon som har historiska bilder från området Östra 

Vallabrink, kontakta i så fall Byalagets styrelse. Vi avser att försöka 

sammanställa ett bild-collage ”från förr”. 

 

Nyinflyttad? 

Är du nyinflyttad i Östra Vallabrink och har inte fått välkomstbrevet. Maila då 

till byalaget för aktuell info. 
 

         ÖSTRA VALLABRINKS BYALAGS STYRELSE 

I MARS 2015 

Anders Jagraeus, Catarina Sjöstedt, 
Katarina Hjertvik, Tomas Björkholm,  

Gabriella Cohen, Terese Holmquist 

mailto:byalaget@ostravallabrink.se
http://www.ostravallabrink.se/
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2015  
 

1.  Årsmötets öppnande 

2.  Val av ordförande för mötet 

3.  Val av sekreterare för mötet 

4.  Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 

5.  Fråga om mötets behöriga utlysande 

6.  Genomgång av årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan  

7.  Revisionsberättelsen 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Beslut om styrelsearvoden 

10.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

11.  Val av styrelseordförande 

12.  Val av övriga styrelseledamöter 

13.  Val av två revisorer 

14.  Val av ledamöter i valberedningen (varav en sammankallande) 

15.  Fastställande av årsavgiften för år 2016 

16. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet  

17. Ärenden (motioner) som väckts av medlemmarna skall i enlighet med  

      stadgarnas § 11 ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor före mötet.  

18. Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till behandling 

19. Årsmötets avslutning 
 

                                            
  
 

Styrelsen under år 2014                                                                                                     
Ordförande (väljs på ett år)               Anders Jagraeus                              I tur att avgå 

Övriga ledamöter (väljs på två år)     Catarina Sjöstedt                            1 år kvar 

                                                            Gabriella Cohen                             1 år kvar           

                                                            Katarina Hjertvik                           1 år kvar  

                                                            Tomas Björkholm                          I tur att avgå 

                                                            Terese Holmquist                           I tur att avgå 

                                                            Helena Johansson                           avflyttat 
                                                                                                             

Valberedningens förslag år 2015 
Ordförande Anders Jagraeus                                                                        Omval, 1 år                                                                                                

Tomas Björkholm                                                                                        Omval, 2 år 

Terese Holmquist                                                                                         Omval, 2 år 

 
 


