I ÅR FIRAR VI 80 ÅR!

T YRESÖNÄ S VILL A ÄGAREFÖRENING

Tyresönäs Villaägareförening
– för medlemmarnas trivsel och intressen på halvön

Det är något speciellt med Breviks
halvön. Skogarna, havet och bergen.
Men även den andan som vi Breviksbor
är en del av. Vi hejar när vi möts och
ställer upp när det behövs.
Vi är tillräckligt få för att
känna till varandra och till
räckligt många för att kunna
påverka hur Brevikshalvön
ska vara och utvecklas.

Tyresönäs Villaägareförening vill låta
Breviksandan ta plats i såväl sociala
sammanhang som i mötet med politiker
och beslutsfattare. Vi är en röst för
alla Breviksbor och vårt motto
är ”Brevik hela livet”. Kom på
årsmötet 17 maj och ge oss
kraften att tillsammans
fortsatt ha en stark röst.

– för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön
Årgång 18 | april 2022

FÖDELSEDAGSKALAS

Kom på

Vi firar vår 80-åring

ÅRSMÖTET 17 maj

TRÄNING PÅ ÄNGEN
Föreningen lanserade
under 2021 gruppträning
på ängen. Finns det intresse
även i år?

Äntligen

MIDSOMMAR
på ängen

FINNS INTRESSE AV ATT ANORDNA EN LOPPIS?
Kontakta oss så hjälps vi åt – ju fler desto roligare!

Anmälan öppen till sommarens

ÄR DU MEDLEM FÖR FÖRSTA GÅNGEN
I FÖRENINGEN
Gör även en medlemsanmälan på
www.tyresonas.se/medlemskap.

TA KONTAKT MED OSS I FÖRENINGEN
Sänd ett mejl till info@tyresonas.se om du har
idéer och är intresserad av att engagera dig i
styrelsen eller någon aktivitet på Brevikshalvön!

www.tyresonas.se

SIMSKOLA 4-22 juli

Vilka AKTIVITETER vill
du ha på halvön?

BREVIKSHALVÖN
www.toresonas.se
info@tyresonas.se

HÅLLPUNKTER 2022

ÅRSMÖTE 17 MAJ

Hänt under 2016

Klockan 18:00 samlas alla som vill på Ällmora äng och
fixar ängen fin inför midsommar. Håll utkik på webbsidan.
Föreningen bjuder på korv med bröd.

1942

Här är din inbjudan till

ÅRSMÖTET TISDAG 17 MAJ 2022

80 år

Registrering från klockan 18:30, mötet börjar klockan 19:00
Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7
Mer information finns på www.tyresonas.se
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FIXARAFTON inför midsommar 22 juni
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Årsmötet i Tyresö Bygdegård öppnar dörrarna klockan 18:30
för registrering. Ingår mingel med grannar, kaffe och bulle.

B RE

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE 17 maj

2022

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Fastställande av röstlängd för mötet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
9. Resultat- och balansräkning för föregående år.
10. Revisorernas berättelse.
11.	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut angående föreningens vinst/förlust.
12.	Styrelsens förslag till verksamhet och budget
för innevarande år.
13.	Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
kalenderår.

Äntligen Ällmora äng
Välkommen att fira midsommar
& vår 80-åring

14.	Fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter till nästa årsmöte.
15. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
16. Val av ordförande för ett år.
17.	Val av halva antalet styrelseledamöter för två år
samt eventuellt kompletteringsval.
18. Val av styrelsesuppleanter för ett år.
19. Val av två revisorer för ett år.
20. Val av valberedning för ett år.
21. Behandling av styrelsens förslag.
22. Behandling av motioner.
23.	Information från styrelsen.
Frågestund (inga beslutsärenden).
24. Årsmötet avslutas.

HÅLLPUNKTER MIDSOMMAR 24 JUNI
13:00 Vi klär midsommarstången tillsammans, s pelmanslag
börjar spela och fritt att dansa!
15:00 Lekar och tävlingar, prisutdelning.

123 653 58 43
Vid betalning med swish ange fastighetsbeteckning för din adress på Tyresö Brevik.

I år dessutom tipspromenad med fina priser.
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Vår förening fyller 80 år och vi firar det
i samband på midsommar på Ällmora äng.
Det blir lite extra fest helt enkelt.
Varmt välkommen till midsommarängen 24 juni!
Solen är också inbjuden.

SIMSKOLA BREVIKSBADET 4 juli – 22 juli

Läs mer om årets upplaga av simskolan och gör din anmälan
på www.tyresonas.se

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Tyresönäs Villaägarförening

BG 130 spec

80 år
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1942

Årsavgift 2022
Ange namn och adress på Brevikshalvön,
samt din e-post

DU ÄR BJUDEN PÅ KALAS
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INBETALNING/GIRERING AVI

Belopp kronor

öre

2 5 0 0 0

Till bankgironr (ifylls alltid)

5 6 0 8

2 1 7 5

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

