Nu är våren här!
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Under hösten har styrelsen som vanligt haft möten för att arbeta vidare på att förbättra och
förvalta våra områden och bemöta en del frågeställningar som inkommit gällande formalia (se
avslutande info).
Vinter blev inte så lång och intensiv men bjöd ändå på magiska dagar med snöklätt landskap à la
Jenny Nyström.
Snart är sommaren här och det är dags att åter bjuda på kylskåpskall fil och inta paradiset på
Vindö-Överby, sola och bada, grilla och picknicka, segla, jogga och köra motorbåt, fixa på huset
och fiska. Liksom för de flesta djuren i vår natur är det kanske även dags för oss att se över hus
och tomt inför säsongen och våra gemensamma vikar och grönområden.

Städdagen är i år lördagen 25 april.

Vi börjar klockan 10.00 och fortsätter ett par timmar framåt tills vi känner oss nöjda.
Tag gärna med kratta, räfsa, skottkärra, sekatör, såg och annat som kan underlätta arbetet.
Enligt traditionen kommer vi efteråt att grilla korv tillsammans. Grillar kommer att finnas vid
Barnviken, Köksviken, stranden vid Stora Badet samt vid Bränneriträsket. Välkomna!
Barnviken/ Jacqueline Miura Daszak
Göran Céwe
Överbyviken/Annika Ulfvin

076/199 40 90
070/579 88 22
070/286 69 01

Köksviken/ Per Winberg
Bränneriträsket/ Malou Backman
Långsjön/ Lena Ivö
Stora Badet/ Lotta Landegren

070/624 98 84
073/624 61 19
070/344 61 77
073/966 91 91

Midsommar firas som vanligt på fotbollsplanen/dansbanan. Vi träffas för att klä
midsommarstången kl.13.30. Stången reses 14.00. Ytterligare information kommer att finnas på
föreningens anslagstavlor veckan innan midsommar
Är du intresserad av att hjälpa till att leda lekarna, leda dansen, musicera, sälja lotter eller annat
hör av dig till styrelsen@vindo-overby.se och skriv ämne: Midsommar hjälp
Har du uppslag och idéer om alternativa vinster i midsommarlotterierna som kanske: ett par
timmar trädgårdshjälp, ridlektion, båttur, fisketur, grillning, gräsklippning, trädfällning – hör av
dig till styrelsen@vindo-overby.se och skriv ämne: Midsommar vinst
Simskola och märkestagning organiseras i år under veckorna 29 – 30 (13/7 – 24/7). Simskola
vid Stora badet och märkestagningen vid Långsjön. Simskolans lärare är i år Max Landegren som
sedan tidigare genomgått diplomerad simlärarutbildning. Anmälan sker till Max, mejl är
maxlandegren@gmail.com. Simskoleavgiften, om 500 kr, sätts in på plusgiro
32 09 57 – 4 efter den 1 maj och framtill den 1 juli 2015.

Förslag och tips på andra sommar-aktiviteter mottages gärna till styrelsen@vindo-overby.se
Årsmötet hålls som alltid den första söndagen i augusti och kommer i år att gå av stapeln den 2
augusti. Vägföreningens årsmöte startar kl 09.00, Villaägareföreningens årsmöte startar direkt
efter. ca.kl.10. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni 2015.
Medlemsbrevet skickas fortsättningsvis vår och höst ut per post och via mejl, men kommer
även att finnas tillgängligt på hemsidan. Vi är fortfarande intresserade av att ersätta postgång
med mejl, som sparar både tid och pengar. Skicka din mejladress till styrelsen@vindo-overby.se
Snälla, glöm inte att kontrollera att medlemsavgiften 500 kr. och ev. båtavgift om 100 kr per
plats är betald för 2014/2015. Om inte betala så att det finns på kontot senast 15 april till
Plusgiro 32 09 57 – 4. Med våra avgifter underhåller vi våra gemensamma marker, bad och
bryggor och firar en härlig midsommar tillsammans.
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INFORMATION angående inkomna synpunkter på styrelsens arbete!
Styrelsen har mottagit synpunkter från en person boende inom föreningen, gällande årsmötet
2014. Synpunkterna gäller formaliafel i dagordning och protokoll från årsmötet samt
uppställningen i den ekonomiska redovisningen samt innehåll i den beslutade budgeten.
Synpunkterna grundar sig i lagen om ekonomiska föreningar, (LEF) som i sin struktur är
väsentligt striktare än VÖV:s stadgar. Både VÖV och Lagen om ekonomiska föreningar har
genomgått förändringar sedan VÖV bildades 1946. Tidigare styrelser och årsmöten har inte ställt
krav på den strikta uppföljning av VÖV’s verksamhet som nu påpekats, och nuvarande styrelse
har arbetat vidare i denna anda.
Styrelsen tackar för dessa påpekande och kommer att rätta till de formaliafel som
uppmärksammats och i fortsättningen följa de riktlinjer som lagen om ekonomiska föreningar
ger gällande dagordning och protokoll för årsmöte.
Den ekonomisk redovisning är godkänd av VÖV´s revisorer. Budgeten för 2014/2015 godkändes
inte av årsmötet (höjning av båtplatsavgift) och styrelsen behandlade frågan om reviderad
budget på sitt första styrelsemöte efter årsmötet den 18 september 2014.
Styrelsen har också mottagit ett önskemål om att ta del av VÖV:s medlemsregister. Styrelsen har
avböjt detta då vi anser oss sakna medgivande från respektive medlem att ge ut den
informationen enligt Personuppgifts lagen (PUL).
Vi uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med motioner till årsmötet senast 30 juni om
angelägenheter ni önskar diskutera på detsamma så att vi gemensamt kan förbättra VÖV på ett
konstruktivt sätt.
Vänligen,
Styrelsen i mars 2015

