
Dags för årsmöte
 

Dagordning vid Skillinga-
ryds Intresseförenings 
årsmöte 25/1 2011
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  5. Fastställande av dagordning

  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det se-
naste verksamhetsåret
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och 
resultaträkning) för det senaste verksamhets/räken-
skapsåret
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser
  8. Fastställande av medlemsavgifter (Styrelsens för-
slag till medlemsavgifter är 500 kronor för företag, 
200 för förening och 100 kronor för enskild medlem)
  9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en 
     tid av 1 år

11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Övriga frågor
   a) Val av Årets Skillingarydsbo
   b) Tryggare GGVV (31/1 kl. 07.30–09.00 blir det 
gemensam information i Skillingehus)
   c) Annonsering
   d) PR för föreningen för att få fler medlemmar
   e) SKIVARYD 2011 Movalla 8–10 april
   f) Utvärdering av julskyltning, Lucia och öppet-
tider i jul
   g)
   h)

Skillingaryd den 15 januari 2011

Skillingaryds Intresseförenings styrelse

1/2011

Anmäl Er till vårt årsmöte 
tisdag 25/1 kl. 19.00 
på Teds Smörgåsbutik

Anmälan senast 
fredag 21/1 kl. 10.00
e-brev: info@skillingaryd.nu
brevledes: FIAB, Box 91, 568 22 Skillingaryd eller 
telefon 070-213 14 66 (Per Bunnstad) 

Det blir korta mötesförhandlingar, val av Årets Skil-
lingarydsbo, aktuell information och diskussion om 
för bygden angelägna frågor 

Det serveras landgång med öl/kaffe 
Anmäl minst en och högst 100 personer

Förslag på främst egna 
aktiviteter under 2011
 
7/5 Skillingaryds vårmarknad
4/6 Hjulafton (prel dag)
2/9 Pangstafett och pangdagar
1/10 Skillingaryds höstmarknad
27–29/10 Oktoberfest  
27/11 Skyltsöndag med Lucia

 

Förslag på ordinarie 
mötesdagar 2011 
  
Sista helgfria tisdagen i varje månad utom januari 
och december. 
Kommunens kafeteria vid biblioteket (ingång från 
receptionen). Tidpunkt: 08.00 
22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 
29/11.

Hjärtligt välkomna!


