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Ullna-Nytt
Nyhetsbrev 1/2013 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening
februari 2013

Årsmöte den 16 mars 2013

Arbetsdagar 2013

Årsmötet äger rum i Föreningsgården i Täby
Centrum (se bifogad kallelse) den 16 mars kl 10-12.
Fika kommer att serveras under mötet. Välkomna!

Följande arbetsdagar gäller för år 2013:
 20 april
 15 juni
 14 september.

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.

Motioner till årsmötet
Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna ha
inkommit till styrelsen senast den 1 februari.

Förslag till höjd årsavgift

Bilagor i detta utskick





Kallelse till årsmöte 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Budget för 2013
Resultat- och balansräkning

OBSERVERA: Utskriften är
dubbelsidig!


Under punkt 13 på årsmötet kommer styrelsen att
föreslå att årsavgiften för 2013 höjs till 3100:-. Skälet
till höjningen är att föreningen behöver bygga upp
sin fond för yttre underhåll. Infrastrukturen i
föreningen börjar bli till åren och kräver insatser
som vi behöver bygga upp en buffert för. Under
2012 har vi investerat i elsystemet som framgår av
verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att
betalningen delas upp så att 2500:- betalas senast
sista april och resterande 600:- betalas senast sista
maj 2013.
Dessutom föreslår styrelsen att avgiften och
betalningsdag redan vid detta årsmöte bestäms för
2014. Förslaget innebär att årsavgiften för 2014 per
tomt blir 2500:- och betalas in senast den 31
december 2013. Tidigareläggningen av inbetalningen beror på att vi behöver förbättra likviditeten
inför årets första tre månader då utgifterna är som
störst (bl a på grund av högre elkostnader under
vintern).

Preliminärdebitering av el
Inbetalningskortet för den preliminära elen har redan
sänts ut. Observera att avgiften ska betalas senast den
sista februari.
Vackert vinterlandskap i Ullna.
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