Välkommen till Roxnäs släktförening
Björsunds Bystuga
lördagen den 3 september 2022
Årets tema är kommunikation. Har du några bilder, minnen, föremål eller annat intressant som
rör släktens förhållande till olika sätt att kommunicera (t. ex. brev, tidig telefon eller resor)? Ta
gärna med dem till släktmötet. Till årets träff har vi också tagit fram en ny släktkatalog som
inom kort finns tillgänglig på hemsidan.
Barn och ungdomar är särskilt välkomna. Meddela vid anmälan om du behöver specialkost.
Välkomstsmörgås samt lunch med dryck, eftermiddagskaffe och kaka kostar 200:ungdomar under 16 år gratis.
Du anmäler dig senast 20 augusti till vår sekreterare Inga Lindberg Ålkilsbacken 2, 711 34
Lindesberg. Epost: ingalindberg@hotmail.com
Dagordning för mötet hittar du på sid 2.
Kom ihåg att betala medlemsavgiften 150:-/familj till bankgiro 5502-3022, helst före 31 augusti.
Det går även bra att swisha till vår kassör Johan Eklund 0730-667709 och ange för- och
efternamn samt adress.
Tillgång till hemsidan med Familjenytt, foton och släktkatalog ingår i medlemsavgiften.

Inbjudan skickas, förutom till betalande medlemmar, till samtliga släktmedlemmar som har
uppgett epostadress. Alla som tillhör Roxnässläkten är självklart välkomna, även om de inte
just nu är betalande medlemmar.
Hitta hit: Bystugan ligger i vackra Björsund på Helgarösidan till vänster om bron. Tyvärr
verkar det vara dåligt med allmänna kommunikationer under helgen, men samåkning fungerar
ju alltid.

Program
 10-11 drop in med kaffe, te och smörgås
 11.00 mötesförhandlingar
 Ca 13.00 lunch. Kostnad 200:- per person för lunch samt för- och eftermiddagskaffe,
betalas på plats.
 Föredrag av Gunnar Gustafsson om Björsund förr i tiden.
 Ca 16.00 avslutning

Dagordning
1. Mötets öppnande med tyst minut för avlidna sedan förra släktträffen.
2. Fråga om kallelsen utgått i laga tid
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse och bokslut för perioden
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
8. Val av styrelseledamöter enligt § 4 i föreningens stadgar. Styrelsen ska bestå av
ordförande samt fem ordinarie ledamöter.
9. Val av styrelsesuppleant enligt § 4 i föreningens stadgar.
10. Val av valberedning
11. Val av revisorer enligt § 5 i föreningens stadgar.
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Övriga frågor
Förslag på övriga frågor skickas till vår sekreterare Inga Lindberg vid anmälan.
Ta med dig dagordningen till mötet.

