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Styrelsen verksamhetsåret 2015-2016        www.bjorkhagensvillaforening.se  
Ledamöter: Urban Fellert (Ordf.), Mats Carlberg (Vice. ordf.), Christoffer Lantz (Sekr.), Lennart Rappe (Kassör/båtplats), Staffan 
Johansson (Flotten), Marie Klackenstam, Marianne Andresen, Mari Löhr och Ola Magnusson  
 
Följ oss på Facebook www.facebook.com/bjorkhagensvillaforening och anmäl dig för vårt nyhetsbrev. 

 
 
 
 
 
Lövning och Blomning   Torsdagen den 23 juni kl 18:00 
Vi samlas i Dungen och lövar och blomstersmyckar midsommarstången. 
Tag gärna med björke eller annat grönt, blommor och sekatör. 

Midsommarfirande  Fredagen den 24 juni kl 15:00 
14:45 reser vi midsommarstången i dungen. 15.00 börjar dansen och lekarna.  
Avslutningsvis bjuds alla de små på glass. 
 
Årsmötet    Onsdagen den 6 juli kl 18:30   
Ta med en stol och gör oss sällskap i Dungen. Inlämnande av motion till årsmötet görs till Urban 
Fellert ”ordf@bjorkhagensvillaforening.se” senast den 18:e juni. 
 
Årsavgift 
Den 1/5 2016 börjar det nya verksamhetsåret för 2016/2017. Vi ber er att betala årsavgiften senast den 
31 juli 2016 på plusgiro 63 81 15-6. 
 

 -  Årsavgift 2016/2017    250 kr/hushåll 
 -  Båtplats och årsavgift 2016/2017  750 kr/båtplats och hushåll 
 

Era medlemsavgifter har använts till gemensamt firande av Valborg och midsommar samt för 
reparation av badstegar, flotten och renhållning. Vi har liksom tidigare år anordnat städdagar på höst 
och vår samt kräftskiva i Dungen i augusti med ett stort antal gäster vuxna såväl som barn. 
 
Byaloppis       Söndagen den 10 juli 16:00 
Töm era garage eller förråd och sälj ut era saker som ni inte använder längre! Kom till Bya-loppisen i 
dungen och tag mer er en filt eller bord att visa upp dem på. 
 
 
 
      Kommande aktiviteter 
      Lövning och blomning:  Torsdag  23 juni kl 18:00 i dungen. 
      Midsommarfirande:  Fredag  24 juni kl 15:00 i dungen. 
      Årsmötet:   Onsdag  6 juli kl 18:30 i dungen 
      Byaloppis:  Söndag  10 juli kl 16:00 i dun gen. 
      Kräftskiva:   Lördag  13 aug kl 18:30 i dungen. 
      Höststädning:   Återkommer med datum. 
 

		

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 önskar styrelsen 



 
 
 
 
 
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016 

 
Tid: Onsdagen den 6 juli kl.18.30 
Plats: Dungen (Tag med stol att sitta på!) 
 (Vid riktigt dåligt väder kommer ny plats att anslås på vår anslagstavla) 
 
Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

4. Godkännande av kallelse och dagordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2014/2015 

6. Bokslut 2014/2015 

7. Revisionsberättelse  

8. Fråga om ansvarsfrihet 

9. Beslut om årsavgift 

10. Val av ordförande för ett år 

11. Val av styrelseledamöter för två år 

12. Val av två revisorer och ersättare för dessa 

13. Val av valberedning 

14. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande 
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