
Byalaget/TRBB kallar till extra stämma 
Tynningö Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening / Byalaget kallar till extra stämma den 30 september 2018  
kl 1300 i Bygdegården på Tynningö. 

Vi har nu en tillbyggd Bygdegård på plats. Det kvarstår dock en del i slutförandet som tar sin utgångspunkt i 
åtgärder som vår entreprenör behöver vidta. Detta till trots har vi nu smygöppnat den nya delen så vi där kan 
bedriva gympa och Qigong då den nya delen är mer lämpad för detta än den gamla. 

Med den tillbyggda Bygdegården kan vi erbjuda en bredare palett av aktiviteter att bedriva på Bygdegården. 
Det är vår tro och förhoppning att Bygdegården kommer att utnyttjas av flera och till flera olika evenemang. 
Den gamla lokalen har varit väl utnyttjad och ofta bokad. Med den nya salen och det nya köket i bruk ser vi att 
vi kan både utöka hyreserbjudandet och underlätta för både styrelse och övriga inför och under olika slags 
aktiviteter. 

Vi har nu fått en större Bygdegård och som har tillkommit genom en egen finansiering, bidrag från kommunen 
och fantastiska insatser från inte bara styrelsen utan även andra medlemmars frivilliga insatser. Styrelsen har 
inför kommande uthyrningar sett det angeläget att se över hyrestarifferna och övriga förutsättningar för hyra 
av hela eller delar av Bygdegården. Styrelsen har inför detta beslutat att låta medlemmarna i Byalaget/TRBB 
medverka i beslut kring nya tariffer och då i form av en extra stämma där ni som medlemmar får möjlighet 
både ställa frågor och komma med synpunkter. 

Extra stämmans enda beslutspunkt avser av styrelsens föreslagna reviderade hyrestariffer. Under stämman 
avser vi även att presentera vår nya Bygdegård lite närmare samt förklara våra uppdaterade ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter. 

Vi kommer även att utnyttja detta tillfälle att efter den extra stämman diskutera och prata om två andra 
angelägna ämnen, nämligen bussituationen och sophämtningen. 

Bifogat denna kallelse finns styrelsen förslag till nya tariffer för hyra av Bygdegården, del där av eller utrustning 
för att utnyttja hemma eller på annan plats än Bygdegården. 

Förslag till dagordning 

1. Öppnade av extra stämma  

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera stämmoprotokoll, tillika rösträknare  

5. Fastställande av dagordning  

6. Fastställande av röstlängd  

7. Godkännande av kallelse till den extra stämman 

8. Presentation och redovisning av styrelsen förslag till nya hyrestariffer 

9. Beslut om nya tariffer avseende hyra av Bygdegården, del av densamma samt utrustning för bruk på 
annan plats än på Bygdegården 

10. Kort information om och presentation av nya ordnings- och säkerhetsföreskrifter 

11.  Övriga frågor 

12. Mötets avslutande 

 


