
  Kallelse/inbjudan till 
 TuRe stämma 2019-04-28  

  

Söndag den 28 april kl. 18:00 på Wärdshuset  Tavelsjö, 
Strandvägen 25. 
 
Alla är välkomna! 
(Är du osäker på om du betalt medlemsinsatsen ta kontakt med Nils-Ola, 090-38 328, nils-ola.andersson@tavelsjo.se) 

För att bli medlem betalar man en insats på 99kr. Det är en engångsbetalning. Betala till 
bankgiro 769621-9695 eller via Swish nr 1233872744 och som meddelande ange "medlem" 
och ditt namn. 
 
Är/blir man medlem TuRe bidrar man till att utveckla bygden, tänkvärt är det som Anders 
Enetjärn uttryckte vid möte i Rödå för ett år sedan men som fortfarande är högaktuellt  
”De värden vi byggt upp i våra fastigheter 
är direkt relaterade till det som gör att 
bygden är en bra bygd att leva i; service i 
form av skola, förskola, livsmedelsbutik, 
infrastruktur, fritidsupplevelser, bredden 
av föreningsliv och inte minst utbudet av 
kollektivtrafik. Den dag det är dags att 
hitta köpare till den egna fastigheten vill 
vi ju alla att de potentiella köparna ska 
vara så många som möjligt.” 
  
 

Program 

18:00  Gästföreläsare (Bestäms senare och annonsers på 
www.bygdeportalen.se) 

  
18:30  Fika  
 
19:00 Årsstämma i Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling ekonomisk 

förening enligt bifogat förslag till dagordning. (se nästa sida) 

Anmälan till  Alf Söderlund, per telefon eller SMS  070-630 06 51 eller skicka med      

e-post till  alf.soderlund@rodabygden.com  senast den 21 april 

Årsredovisning och revisionsberättelse kan skickas per mejl tidigast 14 april till de som 
anmäler att man önskar se denna före stämman. 

 
Tavelsjö 2019-04-07 
Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening 
Styrelsen 
 
 
 

TuRes fastighet Wärdshuset Tavelsjö, Strandvägen 25. 
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Årsstämma 2019 i Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening 
Söndag den 28 april på Wärdshuset Tavelsjö, Strandvägen 25.  
 
Dagordning (enligt Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar och stadgar) 

1. Val av ordförande vid stämman samt anmälan om protokollförare (protokollet ska vara justerat 

och tillgängligt senast den 19 maj).  

2. Fastställande av röstlängd och beslut om icke medlems rätt att delta vid stämman. 

3. Val av minst en justerare som jämte mötesordförande justerar protokollet.   

4. Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning (kallelse är skickat via mejl senast den 7 

april).   

5. Beslut om dagordning vid stämman. 

6. Redovisning av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. (Finns tillgängliga inför 

stämman tidigast 14 april).  

7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

9. Information och beslut angående styrelsens förslag till utvecklingsplan.  

Förslag på utvecklingsplan för 2019: 

a. Marknadsföring av bygden f. Projekt Kyrkbacken 

b. Projekt Brukningsväg  g. Projekt Kreativt centrum  

c.  Projekt Tio Toppar i Tavelsjö h. Projekt 8n (åttan) bygdplanering 

d. Projekt Rödåleden i. Medverkan i Vindelälvens biosfärkandidatur 

e. Projekt Pendlarparkering Rödå j.  Stödja/medverka i andra projekt i bygden 

11. Beslut angående arvoden till styrelse och revisorer. 

 Styrelsen föreslår att inget arvode till styrelse och revisorer skall utgå för 2019 men att arbete i 

i projekt kan ersättas även till styrelsemedlemmar och revisorer. 

12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

 Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift tas ut för 2019.   

13. Beslut om antal styrelseledamöter (enligt stadgarna 5, 7 eller 9).    

14. Val av styrelseledamöter. (redan valda för 2019: Bengt Björkman, Haddingen, Carina Wiro, Selet 

och Joacim Ljadas, Rödåsel)    

15. Val av två revisorer.     

16. Val av valberedning.     

17. Övriga frågor     

Medlemmar kan ta upp en egen fråga eller förslag under övriga frågor på stämman.  
För att frågan ska kunna förberedas av styrelsen, meddela den till ordförande i TuRe (se nedan) 
innan stämman dock senast den 16 april 2019. 
 
  
 Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening, styrelsen 

Alf Söderlund  Bengt Björkman Carina Wiro    
Göran Sundqvist Joacim Ljadas  Nils-Åke Sandström  
Per-Gunnar Olofsson 
   

 
gm: 
Göran Sundqvist, ordförande 
070 646 57 73 
goran.sundqvist@tavelsjo.se 
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 INBJUDAN 

 

Valberedningen i TuRe vill gärna ha nomineringar på personer som är intresserade av att engagera sig 

i föreningens arbete som medlem i styrelsen.  

Vill man engagera sig i någon enskild fråga så kan man också gå med i någon av projektgrupperna där 

alla intresserade är välkomna att bidra med projektarbete.   

För att sprida denna information så har vi formulerat nedanstående  inbjudan, bidra gärna till att den 

sprids. 

Hej 

Vill du göra skillnad? Gillar du utmaningar, att lära dig nya saker och knyta nya kontakter?  

Då skall du höra av dig till Almer, Karl-Olof eller Per-Erik på telefon och mejl, se nedan. 

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling (TuRe) är en ekonomisk förening som i 9 år verkat för 

bygdens utveckling. Genom mer än 40 olika projekt har föreningen byggt upp ett starkt lokalt 

nätverk, en stabil ekonomi och ett stort förtroendekapital. Inför vårens stämma vill vi erbjuda dig som 

vill bidra till en fortsatt utveckling av Tavelsjö- och Rödåbygden en plattform för ditt engagemang.    

Inom föreningens styrelse eller någon av projektgrupperna kan du knyta nya kontakter och utveckla 

din kompetens tillsammans med andra. Var och en bidrar med den tid som man själv tycker är 

rimlig.  

Varje projekt som föreningen driver har sin egen finansiering. Utöver särskilda projektmedel är den 

ekonomiska basen för föreningen två centrala fastigheter i Tavelsjö som föreningen äger, 

Wärdshuset Tavelsjö samt en ännu obebyggd fastighet i strandnära läge inom LIS område. På 

Wärshusfastigheten drivs med restaurang, konferenser, kontorsuthyrning och butik för 

trädgårdstillbehör. 

Kompetens inom ekonomi, marknadsföring, projektledning, arkitektur, byggande, hantverk, 

naturvård, IT, hemsidor och sociala media är exempel på sådant som är viktigt i den fortsatta 

utvecklingen av bygden. I styrelsen eller någon av föreningens projektgrupper kan du vara med och 

ordna aktiviteter och möten, genomföra projekt och starta nya. Genom att delta i möten med 

boende, företagare, forskare, tjänstemän och politiker kan du hjälpa till att utveckla bygden du bor i 

och samtidigt utveckla ditt eget nätverk för jobb och uppdrag. Inte minst medverka till att göra dina 

investeringar i fastigheter och verksamheter värdebeständiga. 

Hör av dig själv eller med namnförslag till valberedning 2019: 

Almer Holmberg 070-535 29 18,  almer_kerstin_holmberg@telia.com eller  

Karl-Olof Olofsson 070-539 37 09, karl-olof@blomdal.se eller  

Per-Erik Bernhardsson  070-316 38 29, pe.bernhardsson@gmail.com och  

berätta vad som intresserar och passar dig. 

 

2019-04-07 

Göran Sundqvist, ordf. TuRe 

imap://goran%40sundqvist-konsult%2Ese@incoming.servage.net:143/almer_kerstin_holmberg@telia.com
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