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Se upp! - Årsmöte redan den 25
februari 2012
Observera att årsmötet för 2012 äger rum i
Föreningsgården i Täby Centrum (se bifogad
kallelse) den 25 februari kl 10-13. Fika kommer att
serveras under mötet. Välkomna!
Endast de punkter som finns på dagordningen kan
gå vidare till beslut på årsmötet. Efter årsmötet
öppnar vi dock upp för övriga frågor där diskussion
kan föras men inga beslut fattas.

Viktigt möte om uteslutning av
medlemmar
En viktig punkt på årets årsmöte är beslut om vad
som ska ske med de medlemmar vars tomter/hus
har förfallit och inte åtgärdats under 2011. Det är
därför viktigt att så många som möjligt kan delta på
årsmötet för beslut. Dem som det berör (fyra
medlemmar) har informerats om att ärendet
kommer upp under årsmötet och styrelsen har bett
dem att komma för att förklara varför inget ser ut
att ha skett före 1 november 2011 som var sista
datum för åtgärd.
På årsmötet tar vi också upp om det finns fler
hus/tomter som under året förfallit och där beslut
behöver tas om vidare åtgärd.

Motioner till årsmötet
Motioner till årsmötet ska ha inkommit senast den 1
februari 2012.

En röst per tomt
Eftersom det kan finnas fler än en medlem som står
för arrendeavtalet vill vi klargöra vad som gäller för
röstning på årsmötet. Det som gäller är 1 röst per
tomt. För de som har två tomter innebär det att man
har 2 röster.

Arbetsdagar för 2012
Arbetsdagarna för 2012 kommer att bli följande:
21 april
16 juni
15 september.

•
•
•

Anteckna dem i din almanacka så att du inte missar
dem!

Preliminärdebitering av el
Årets första preliminär eldebitering ska betalas senast
den sista mars. Inbetalningskort bifogas.

Bilagor i detta utskick
Kallelse till årsmöte 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Budget samt resultat- och balansräkning
Inbetalningskort för preliminär el nr 1.
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