
 

 
 
 
VÄLKOMNA TILL MYRFLODAMMENS STÄDDAG 26 SEPTEMBER 2020 
klockan 09.00 

 

 

Årets städdag är i år lördag den 26 september, vilket är samma helg som tidigare år. Som 
tidigare sagts i information kring städdagen 
avser vi att genomföra städdagen och årsmötet 
på ett så Corona säkert sätt som möjligt. Vi 
träffas för att städa och röja växtlighet i backen 
och längs vägarna i området. Vi är tacksamma 
om de som har tillgång till röjsåg/trimmer tar 
med den! 
  
Under dagen hoppas vi hinna med följande  

• Städa i området 

• Röja i slalombacken 

• Röja sly längs vägarna i området 

• Köra bort ris 
 
Ta gärna med övriga redskap såsom; ordentlig grensax, kratta, spade och andra passande 
redskap för en arbetsdag i området. Om någon har med sig släpkärra denna helg är vi givetvis 
jätteglada för hjälp att forsla bort ris. Kanske en flaska vatten och naturligtvis oömma kläder.  
  
 
Vi samlas kl.09.00 nere vid slalombacken för att dela in oss i lämpliga arbetslag och vid 12-tiden 
tar vi lunchrast. Samfälligheten bjuder på något från grillen och fika med kaffe/saft och bulle. 
 
Senare på eftermiddagen är alla hjärtligt välkomna att delta på vårt årsmöte. Observera ändrad 
tid jämfört med informationsutskicket! 
 
  
 
 
 
 

 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE för Myrflodammens Skidförening  

Datum:  Lördagen den 26 september 2020 

Tid: Klockan 16:00  

Plats: Nere vid slalombacken intill liftboden (samma plats som vi samlats vid på 

morgonen). Medtag egen stol om du önskar sitta! 

 
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse finner du i god tid före årsmötet på vår 
uppdaterade hemsida www.myrflodammen.se (OBS! Ny adress)  
 
Dagordning finner du på sid 2. 
 

http://www.myrflodammen.se/


 

Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av justeringsmän 

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett behörigen 

6. Framläggande av föreningens verksamhetsberättelse 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter 

11. Fråga om arvoden, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisor 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

13. Val av revisor och revisorsuppleant 

14. Val av valberedning 

15. Fastställande av medlemsavgift 

16. Övriga i behörig ordning anmälda ärenden 

17. Mötet avslutas  

 
Varmt välkomna – Vi hoppas att många har möjlighet att närvara! 
 
Motioner motses senast en vecka innan mötet och kan mailas till vår sekreterare, 
annkatrin.forsling@telia.com alt. skickas till: Annkatrin Forsling 
  Stationsgatan 51 

   775 50 KRYLBO 


