Tisselskog 2017-07-11

Medlemsinformation Juli
Hej!
Sommaren är här och det är semestertider för de flesta.

Stämman:
Stämman som hölls i Tisselskogs församlingshem var ganska välbesökt och avlöpte väl.
Styrelsen fick återremitterat ett par ärenden som vi redan jobbar med, dessa ärenden
visade på vikten av att vara väl förberedd både från styrelsen samt som mötesdeltagare.
När det gäller förändringar av stadgarna så väntar vi delvis på att Steneby´s
fiberförening skall få sina kontrollerade av jurister men här skulle vi även vilja ha hjälp
av fler medlemmar för att skapa en referensgrupp som kan hjälpa till att förbereda dessa
förändringar och presentera dem i god tid tills nästa stämma.
Protokollet från stämman finns på hemsidan och vi ber om ursäkt för att det tog lite tid
men det berodde bla på sjukdom mm.
Gällande de föreslagna förändrinarna i 3:e dels avtalen så kommer vi dels att ta hjälp av
de övriga föreningarna i kommunen för att få en enhetlig linje i hur dessa behandlas.
Detta kommer att göras på ordförandemötet i Augusti. Styrelsen kommer också att
verka för att bereda ämnet på ett bättre sätt genom att kontakta medlemmar mm.
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Styrelsens utseende:
Styrelsen har haft sitt konstituerande möte och vid detta möte valdes Björn Lindberg till
sekreterare och Brita Jansson till kassör.
Som firmatecknare utsågs Henrik Klenfeldt och Brita Jansson i förening.

Färdigt nät!!!
Vi har i dagarna färdigställt den sista delen av nätet och nu skall samtliga medlemmar
vara anslutna och igång.

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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