Kallelse till årsmöte den tisdag 28 februari 2017 kl 18.00
Nötegångsgård, Nötegången 41 i Särö
Härmed kallas Du/Ni till årsmöte i föreningen Särös Framtid. Kallelsen skickas endast via epost, vilket är förenligt med föreningens stadgar. Om du känner någon medlem som inte har
tillgång till e-post ser vi gärna att du meddelar vederbörande. Kallelsen finns även inlagd på
föreningen hemsida www.sarosframtid.se. Dagordningen för mötet bifogas.
Verksamhetsåret 2016 ligger nu bakom oss och föreningen Särös Framtids syfte har uppfyllts.
Vi vill medverka till att utvecklingen av vårt område sker ansvarsfullt, genomtänkt och med
hänsyn till befintlig bebyggelse. Projekteringen och detaljplanering av Särö Centrum pågår
enligt plan. En skalenlig modell över hur det är tänkt att se ut finns just nu utplacerad i entrén
till Särö Centrum-byggnaden i Särö.
Den 20 september ordnade föreningen ett möte i Särögården, som blev en stor framgång, där
vi frågade mötesdeltagarna om hur de såg på Särös framtid. Ett referat finns på vår hemsida
www.sarosframtid.se
Vi har också träffat ledande politiker i Kungsbacka kommun och inlett en dialog och samtal
om vad vi tycker och tänker om det framtida boendet.
De projekt som vi nu närmast intresserar oss för är bostadsprojekt Algusered 1:290 och
Nötegång 2:207 och ett nytt äldreboende. Dessa projekt är med i Kommunens senaste
sammanställning Planerat bostadsbyggande 2017 – 2022.
E-postadress
Har Du/Ni bytt eller nyligen skaffat e-postadress, vänligen maila den under adress
styrelsen@sarosframtid.se
VÄLKOMNA!
Föreningen Särös Framtid
Sten-Åke Dahlqvist
Ordförande

Bilaga Dagordning

Dagordning årsmöte 2017-02-28
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4. Dagordningen för mötet godkänns.
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och
andra ansvarsskyldiga.
7. Verksamhetsberättelse samt medlemsavgifternas storlek fastställs.
8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
9. Behandla inkomna motioner.
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas.

