
             Årsmöte Limö Fritidsby 

Onsdag den 4 mars 2020  kl. 19.00 på Restaurang Porten Korsnäs, Gävle. 

Förslag till dagordning: 

1. Mötets öppnande.  

2. Fastställande av dagordning. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av justeringsmän samt rösträknare. 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Fastställande av balansräkning. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Behandling av inlämnade motioner. 

11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter 

och revisorer samt suppleanter för dem. 

12. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt 

balansräkningen. 

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av årsavgifter till 

föreningen. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

15. Val av revisorer och suppleanter. 

16. Val av bryggkommitté Oxharen. 

17. Val av valberedning. 

18. Övriga ärenden  

18 a) Beslut om datum för årsmöte 2021, årets städdag och avslutningsfest   

Midsommar/stångresning kl 15:00. Tacksamma för hjälp att klä stången      

19. Årsmötets avslutande 

 
 



             Årsmöte Limö Fritidsby 

 

Förslag från styrelsen för 2020  

Godkänd miljötoalett (med inskickat tillstånd före årsmöte) 3800:- 

Höjning beräknad på arrendehöjning + sopor 

Med latrintunnor 4950:- 

Höjning beräknad på arrendehöjning + sopor+ 2 latrintunnor 

Betalning sker till pg 491 71 79-6, Limö Fritidsby. Sista betalningsdag 31 mars 

Obs! Uppge stugnummer och namn (ex L eller O + stugnr) 

 

Info om Nyttjanderättsavtal & stadgar 

Alla som kommer på Årsmötet kommer att få skriva på det nya Nyttjanderättsavtalen 

som fattades beslut om förra året.  

Nya stadgar antagna årsmötet 2019 finns på hemsidan www.limongavle.se 

och kan fås på mail eller utskrivna om så önskas kontakta Ulrika Jidåker  

Kontaktuppgifter   

Om du ändrar mail eller andra uppgifter som kan viktiga för oss i styrelsen meddela 

oss!       Glöm inte heller meddela förändringar angående stuglott. 

Styrelsen består av följande: 

Ordförande Thomas Björklund,  
Vice Ordförande Max Allemo 
Sekreterare Ulrika Jidåker 
Kassör Maria Winberg 
Ledamot Magnus Jonsson 
Suppleant Agnetha Olsson 
Suppleant Margarida Lindström 
Suppleant Pernilla Sundman 
Revisor Lilly Englund och Marie Ehlin  
 

Viktigt: Anmäl deltagande senast fredag 28 februari så vi kan beställa rätt antal kaffe 

och smörgås. Anmälan till Max Allemo, max.allemo@afconsult.com eller 070-5286422 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

mailto:max.allemo@afconsult.com

