HÖRDABLADET nr 1/2022
Utgivare: Hörda byförening
Ansvarig: Lena Rydsjö
Kontakt:lena.rydsjo@gmail.com

Hej alla medlemmar i Hörda byförening!
Ny börjar årets aktiviteter med Hörda byförening så sakteliga.
I detta utskick kallar vi till årsmöte och Sture bjuder in till torpvandring.
Denna gång i byns nordvästra delar.

Torpvandring söndagen den 22 maj kl 9.00
Vi kommer att besöka några torp i nord-västra delen av byn.
Samling i Hördgården för en kort genomgång kl 9.00. Sedan tar vi oss gemensamt i bilar
norrut. Vi kommer mestadels att förflytta oss i bil, så det kan även passa er som har lite svårt
för att gå.
Medtag fikakorg och något att sitta på.

Kallelse till

Årsmöte
Hörda Byförening
Söndagen den 24 april kl. 15.00,
i Hördagården
Mötesdeltagare har med eget
kaffe med dopp för fika efter årsmötet.
Sture Andersson inleder kl 15.00 och berättar om det pågående
arbetet med Boken om Hörda i gången tid.

Välkomna
Styrelsen
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Ordförande förklarar mötet för öppnat
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Val av två justeringsmän
Fråga om kallelse behörigen skett
Styrelsens årsredovisning
Fastställande av resultat/balansräkning
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om ersättning till föreningens funktionärer
Redovisning av kommittéernas uppgifter
Val av styrelse
Val av ordförande
Val av kassör
Val av ledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Val av övrig organisation
Val av trivselkommitté
Val av ansvariga för Hördagården, utvändigt
Val av ansvariga för Hördagården, invändigt
Val av ansvariga för Snickerifabriken
Val av ansvariga för Grannsamverkan
Val av kulturkommitté
Val av informatör
Fastställande av avgifter till föreningen
Information om och förslag på aktiviteter under 2022
Förslag på datum för arbetsdagar 2022 samt ev. övriga projekt
Övriga ärenden
Ordförande förklarar mötet för avslutat

