
Anslås på anslagstavlorna samt mejlas till medlemmar som har angett aktuell mejladress   
      Stavsnäs, mars 2022 

Kallelse till årsmöte 2022 
Medlemmarna i Hovnorets byalag kallas härmed till årsmöte. 
 
Tid: Lördag den 23 april 2022 kl 15.00 Plats: Djurönäset  
 
Dagordning 

1. Årsmötets öppnande. 
2. Fastställande av dagordning. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän. 
5. Fråga om behörigt utlysande, tid för justering och distribution av protokoll. 
6. Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter. 
7. Uppläsning av föregående års protokoll. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-07-01  -  2021-12-31 och 

genomgång av resultat och balansräkning. 
9. Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Styrelsens förslag till budget och uttaxering.  

Styrelsen förslår oförändrade årsavgifter för 2023. 
12. Val av styrelse och ordförande på stadgeenligt sätt: 

Ledamöter för två år: Håkan Skogsberg har lämnat styrelse och Anny Markussens 
mandat löper ut 2022. 
P-G Andersson, Pia Hagberg och Gustav Sjöberg mandat löper ut 2023. 
Suppleant till styrelsen för ett år: Anders Bernhoft, Olle Olsson, Aase Carlsson och 
Emma Olsson mandat löper ut 2022 

13. Val av ledamöter och suppleant till Ramsmora byalags styrelse: P-G Anderson, Aase 
Carlsson, och Pia Hagbergs mandat löper ut 2022 

14. Val av en revisor och en suppleant. Inger Samuelsson och Christer Liedholms mandat 
löper ut 2022 

15. Val av valberedning. 
16. Inkomna motioner/övriga frågor  

 Motioner ska vara inne senast 11 april 2022.  
Mejlas till P-G Andersson: per-gunnar.andersson@ericsson.com 

 Uppföljning av motioner från 2020. 
 Hur ska stocken vid stranden åtgärdas? 
 Utrensning av de gamla båtarna vid stranden. 

17. Mötet avslutas 

Om ni inte har möjlighet att delta på årsmötet går det bra att överlämna en fullmakt till 
annan familjemedlem eller annan medlem i byalaget. Blankett för detta bifogas 
 
Styrelsen Hovnorets Byalag. 
 

Välkomna! 
 
Bilagor: verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, kassaredogörelse, blankett för fullmakt till 
årsmötet samt blankett för godkännanden av personuppgiftshantering i Hovnorets Byalag. 


