Kallelse till årsmöte

Väktarbladet

Vill du veta mer om vad som händer i
området? Eller få koll på vilka lokaler
som finns att hyra i området?
Vill du engagera dig i ditt boende och samtidigt
få en skön merit för ditt CV? Hör gärna av dig
till styrelsen redan innan årsmötet.
Förslag på dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Upprättande av röstlängd
§3. Eventuella adjungeringar
§4. Mötets behörighet & behöriga utlysande
§5.Val av mötesordförande
§6.Val av mötessekreterare
§7.Val av två justerare tillika rösträknare
§8. Nyinkomna ärenden
§9. Fastställande av dagordning
§10.Verksamhetsberättelse 2010
§11. Ekonomisk berättelse 2010
§12. Revisionsberättelse 2010
§13. Ansvarsfrihet för styrelsen 2010
§14.Verksamhetsplan och Budget 2011
§15.Val av styrelse för verksamhetsåret 2011
§16.Val av två revisorer för 2011
§17.Val av rumsansvariga:
a) bastu– & pingisrum, b) festlokal,
c) fotolab, d) gästrum, e) studierum
§18.Val av HUS-representant
§19.Val av samrådsledamot
§20. Information om rumsuthyrning
§21. Övriga frågor
§22. Ordet fritt
§23. Mötets avslutande
Välkommen till årsmötet! Som vanligt
bjuder vi på pizza och annat gott!

#Fullmakt

information från Väktargatans förtroenderåd februari 2011

Ljust och fräscht!
Festlokalen på Väktargatan 62 har fått sig en
rejäl makeover. Nytt golv, ny väggfärg och ett
skönare ljus är något av det som hunnits med.
Lokalen har varit stängd efter en fuktskada.
Nu är det mesta fixat och lokalen går åter igen
att boka för fester, spelkvällar eller pianospel.
Stort tack till Dombron och HUS!

Bo rätt som student
Under våren kör HUS och Uppsala studentkår
en gemensam kampanj om vilka rättigheter
du har som student. Oavsett om du har eget
kontrakt, bor i andra hand eller korridor.

www.studenthus.nu/boratt
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ges ut av Väktargatans förtroenderåd och
delas ut till boende i området.
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Om du inte kan komma på årsmötet får du gärna lämna en fullmakt i en brevlåda i någon av
områdets tvättstugor. Så att vi ändå blir tillräckligt många för att kunna hålla ett årsmöte.
Jag ger Väktargatans förtroenderåd fullmakt att rösta för min räkning på årsmötet 20/2-2011.
Namn:_____________________________
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Personnummer: ______________________

Föreningens årsmöte
Kandidera till
styrelsen

Rättigheter för
studentboende

For information in english please refer to the translations
on our website www.vaktargatan.se.

