Östra Rydsbygdens Byalag

2016-12-29

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Härmed kallas/inbjuds du till Rådslag om Östra
Rydsbygdens framtid. Tid: 2017-01-24 kl 19:00
Plats: Betania Östra Ryd
• Kan vi gemensamt bygga ett allaktivitetshus i Östra Ryd?
•
•

Hur kan vi utveckla affären och en servicepunkt i Östra
Ryd?
Byggande av gång och cykelväg, samt pendlingsparkering
vid ”Affärn” i Östra Ryd

I byalaget ingår enligt stadgarna alla som är medlemmar i någon förening i
ÖstraRydsbygden samt enskilda och företag som vill arbeta för bygdens
utveckling. Styrgruppen består av representanter för föreningarna i bygden,
med en liten verkställande styrelse. Ordf, vice ordf, kassör o sek. samt
revisor utsedda av styrgruppen.
I de stadgar som styrgruppen har tagit fram skall årligen hållas ett möte
med alla medlemmar i ÖstraRydsBygdensByalag. Detta görs nu gemensamt med
ett Rådslag om ÖstraRydsbygdens framtid.
Förslag till föredragningslista:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer ordf., sek, justerare
Godkännande av kallelse
Godkännande av dagordning
Röstlängd (förslag alla närvarande har en röst var)
Redovisning av arbetet i styrgruppen, verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning (ansvarsfrihet för styrgruppen)
Val av ordförande i föreningen.
Beslut om förslag att föreningarna i ÖstraRydsbygden får utse
representanter till styrgrupp för 2017, samt att dessa inom sig skall
välja verkställande styrelse och revisor
10. Beslut om eventuell medlemsavgift
11. Förslag på projekt
12. Övriga frågor
13. Mötets formella del avslutas
Rådslag om Östra Rydsbygdens framtid allaktivitetshus m.m
Styrgruppen: Redovisning av projekt: Servicecenter affär vid Qstar
Macken, Bränslemacken i Östra Ryd, Bredband Östra Ryd syd och sydväst
färdigbyggnad.

Välkomna!

Enligt uppdrag: Östen Johansson

Ordförande: Ulric Nilsson 070-3996073
E-Post: ulric.nilsson@gmail.com
Vice ordf: Margareta Hultström 070-211 47 91
E-Post: mahuharstorp@telia.com
Sekreterare: Bo Hultström 011-75020
E-Post: bohuharstorp@telia.com
Kassör: Östen Johansson 070-540 73 03
E-Post: rydjohan@gmail.com
Organisationsnummer: 802441-5880
Plusgiro: 48 62 92-6
Bankgiro: 336-8982
Portal: http://www.ostrarydbyalag.se

