
Byabladet information från Färnbo Byalag, utkommer fyra gånger per år.

Inbjudan till årsmöte 
tisdag 26 februari 2013 kl. 19.00 

i Bygdegården A-salen 
 

Årsmötesförhandlingar – Fika
 
Förslag på aktiviteter 2013 
Planeringsträff Konst- och Hantverksrundan april
Äggletning, långfredagen 29 mars 
Klädbytarloppis preliminärt lö 13 april 
Valborgsmässofirande 30 april
Sommarkväll, barnaktivitet on juli
Konst- och Hantverksrunda lö-sö 10-11 aug
Kräft- och surströmmingsknyt aug
Klädbytarloppis slutet av sept
Julmarknad lö 30 nov
 
Välkomna!  Styrelsen

 

Friskola i Västerfärnebo? 
Info på: www.svartadalen.nu

Konst- och Hantverksrundan 2013 
Planeringsträff för alla utställare i Konst- och Hantverksrundan, 

den 14:e i ordningen, preliminärt tisdag 23 april. 

Bli medlem i Färnbo Byalag du också! 

Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2013, 50 kr/person eller 100 kr/familj. 

Betalas in på PlusGiro 13 06 59-6. 
E-post: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Styrelsen

Byalagskontakter - styrelse

Ingmari Ekman, ordf.        74 03 95   
Monica Sornelid, kassör         74 04 34  
Annica Törnros, sekr.          74 02 31  
Marie Lindh, vice ordf.          74 01 42
Eva Eklund              74 05 36
Annika Sjödin Ellström      74 30 45
Kjell Wistrand             74 00 15
Karl-Gustav Edsbäcker         74 00 08  
Mikael Eriksson      74 04 27 
E-post: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se 

Julmarknad i byn

Första lördagen i december var det julmarknad 
i byn. Det fanns mycket att välja på runt 
kyrktorget. Hantverkare, skolklasser 
och föreningar bjöd olika aktiviteter.

Tomten kom på besök och delade
ut godispåsar. Byalaget hade
även julklappslotteri och
fiskedamm.

Byabladet
Nr 1- 2013

Färnbo Byalag 
stöder 

Svartådalens 
Bygdeutveckling 

ek.för. 
och 

Västerfärnebo 
Handelsbod 

ek.för. 
genom 

medlemskap.
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Årsmöte

Dagordning för Färnbo Byalags årsmöte 
tisdag 26 februari kl. 19.00
i Bygdegården.

 
1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning kallat.  

3. Fastställande av dagordningen. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. 

7. Styrelsens resultat- och balansräkning för 2012. 

8. Revisionsberättelse för 2012. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2014. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013.

12. Val på ett år av föreningens ordförande tillika ordförande i styrelsen. 

13. Val av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

14. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter, 1 år kvar för 

övriga. 

15. Val på ett år av suppleanter. 

16. Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

17. Val av tre ledamöter i valberedningen. 

18. Motioner inlämnade senast 10 dagar före årsmöte samt övriga 

frågor. 

19. Mötets avslutning.

 

Vad hände 2012?

Färnbo Byalag skänkte två trädgårdsbord 
till Gammelgården/Västerfärnebo 
Hembygdsförening, samt stod för 
kostnaden när Anna Annorlunda 
framförde Elsa Beskows musiksaga 
Tripp, Trapp, Trull och jätten Dum-Dum på sommarkvällen den 4 juli.

Vill du hyra Bygdegården?

Hyresavgift av femtio kronor (50:-) per gång, max tvåhundra kronor 
(200:-) per år av föreningar som har mötesverksamhet. 
Ungdomsverksamhet är hyresfritt.  

Hyresavgift vid uthyrning till föreningsfest, privat m m är tvåhundra 
kronor (200:-) per gång. Övrig verksamhet t.ex. olika aktiviteter och 
kurser, avgift efter överenskommelse. 

Städning sköts av den som hyr. Det är viktigt att Bygdegården 
lämnas städad. Säg till om städningen inte var helt OK när du kom. 

När du lämnar lokalen ska den vara städad. Alla sopor ska tas 
med och slängas. Städredskap och dammsugare finns i köket. 
Inredning och lösöre som skadas ersätts av hyresgästen. 

Kontakta Ingemar Ek, tel: 74 01 07, e-post: ingemar.ek@gmail.com 
Hyreskontrakt och nyckel hämtas efter överenskommelse. 
Hyresavgiften sätts in på postgiro 13 06 59 - 6.
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