
RAVLUNDA  ALLEHANDA
OKTOBER 2021                                                                                                         www.ravlunda.com
Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som målsättning att 

företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.                                                                

Påminner om 
Ravlunda sockens byalags årsmöte

Söndagen den 24 oktober kl 15.00
                  Plats: Skolan i Ravlunda

Om du/ni inte redan anmält er så gör det snarast till någon i
styrelsen. 

Vi bjuder på och kaffe och kaka.

Vi behöver nya medlemmar i byalaget. 
Nya krafter, nya idéer. 

Anmäl ditt intresse till valberedningen: 
Åke Hansson tel 0708-11 43 50 eller 

Börje Hallgren tel 070-992 36 16

Österlen lyser
LÖRDAG 6 NOVEMBER

Vi tänder 300 marschaller kl 17.00 längs
Byavägen, från Bränneriet till kyrka.



Dagordning för årsmöte 24 oktober 2021
Plats: Skolan Tid kl. 15.00
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
§ 4 Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
§ 5 Val av rösträknare
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 
§ 8 Verksamhetsberättelsen för 2019 och 2020
§ 9 Ekonomiska berättelsen för 2019 och 2020 
§ 10 Revisorernas berättelse
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 och 2020
§ 12 Val av ordförande för 1 år
§ 13 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för 2 år 
§ 14 Val av suppleanter i styrelsen för 1 år 
§ 15 Val av revisorer för 1 år.
§ 16 Val av revisorssuppleant för 1 år.
§ 17 Val av valberedning 
§ 18 Fastställande av medlemsavgift/årsavgift 
§ 19 Verksamhetsplan för 2021
§ 20 Övriga frågor.
§ 21 Mötet avslutas

Verksamhetsplan 2021:  årsmöte, midsommar, Allhelgona. Ravlunda bilder. 
Cykelled, bussar bevakas fortsättningsvis. Skolan

                                        ________________________________________

Bokning av skolan sker tills vidare genom Berit Andersson 

tel 0414-703 42 eller mobil 070 675 31 43 alt e-mail berit.t.andersson@telia.com  
Ravlunda byalag,   Styrelsen 201  8-2019

  
  Ordförande och kassör: Berit Andersson
berit.t.andersson@telia.com    tel 070 6753143

Sekreterare: Eva Andersson
evaskepparp@hotmail.com      tel 0414-741 21

Ledamöter: 
Elisabet Arvidsson
elisabetharvidsso  n59ea@gmail.com
                                            mb 0730 657107 
Britt Fogelberg
fogelberg49@hotmail.com      tel 0414-74149

Allan Björk
allan.bjorck@gmail.com 

Kerstin Hansson                     tel 0414-741 51 

  Gunnar Westerberg                
grynet.westerberg@gmail.co  m

Årsavgift
 
Är du redan medlem i byalaget? 
Annars betala med avin på omstående 
sida

 bankgiro 5490-4677.

Glöm inte skriva namn
Avgiften är 50 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj
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