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Här kommer höstens utskick. I detta utskick ingår följande: 

Inbetalningskort på medlemsavgifter, båtavgifter och ev övriga avgifter. 

Årsmötesprotokoll, 

Medlemslista, 

GDPR & personuppgiftspolicy, 

Information om medlemsmöte, 

 

Hej!      Munsö okt 2018 

Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte och styrelsen konstituerade sig på följande sätt: 

Ordförande ............ Carin Gustavsson ............ Nyval 2 år 

Kassör ................... Maria Ramén ................... 1 år kvar 

Sekreterare ........... Evelina Brus .................... Nyval 2 år 

Ledamot ................ Marie Ekman ................... 1 år kvar 

Ledamot ................ Fredrik Wennstrup ........... 1 år kvar 

Ledamot ................ Anki Boman-Nordin ......... Nyval 2 år 

Suppleant .............. May Brus ......................... Nyval 1 år 

Suppleant .............. Kjell Gustavsson .............. Nyval 1 år 

 

För att komma kontakt med oss i styrelsen finns följande kontaktsätt: 

Mail: 

Styrelsen  .............. styrelsen@ekebylandet.se 

Sekreterare  .......... sekreterare@ekebylandet.se 

Kassör  .................. kassor@ekebylandet.se 

Sommarvatten  .... sommarvatten@ekebylandet.se 

Båtplatser  ............ batplatser@ekebylandet.se 

 

Övrig kontaktinfo, vänligen se medlemsmatrikeln eller hemsidan! 

 

Arbetsdag och årsmöte 2019 

Vårabetsdag  .............. 27/4 2019 

Årsmöte  .................... 10/8 2019 

Höstarbetsdag  .......... 21/9 2019 

Midsommar 2019 

Monika Keiller ansvarar för midsommarfirandet 2019. Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta 

Monika. 
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Övrigt info från styrelsen 

• Vi skickar med i detta utskick vår personuppgiftspolicy samt en blankett om det är så att ni inte vill ha 

era uppgifter i vår medlemslista. Denna blankett skickar ni endast in om det är så om ni INTE vill ha 

era uppgifter i våra register. Dock vill vi då påminna att detta kommer försvåra våra försök att 

kontakta er med de utskick som görs under året. 

 

• Mer info finns i den inbjudan om det medlemsmötet som kommer att ske den 24 november i Husby 

skola. 

 

• Styrelsen består av medlemmar i föreningen och för att föreningen ska kunna överleva måste vi alla 

hjälpas åt att någon gång under den tid vi bor i området sitta med i styrelsen och delta i arbetet. För 

att underlätta för valberedningen ber vi er därför fundera på om ni kan vara med styrelsen. På 

hemsidan finns även en arbetsbeskrivning över styrelsens arbete. 

 

• Med i utskicket finner ni inbetalningskort, vi vill be er om att betala in i tid, för att slippa onödigt 

arbete med påminnelser. Sista inbetalningsdag är 30 november. 

 

• Vi vill uppmärksamma medlemmarna och boende i området vikten av att parkera på sin egen tomt, 

inte bara nu när det börjar bli vinter och snön kommer utan året runt. Snart kommer snön och 

plogningen måste kunna skötas. Tänk också på att grenar kan vara i vägen, så klipp gärna ner de som 

kan vara i vägen. Om ni finner problem under vintersäsongen, tex med plogningen ber vi er kontakta 

styrelsen, så får vi i vår tur kontakta entreprenören. 

 

• Glöm inte bort att kolla in hemsidan, www.ekebylandet.se där ni bland annat hittar våra stadgar, 

mjuka linjen samt årsmötesprotokoll. ETF har även en facebook-sida. 

 

• Ser ni några fel i medlemsmatrikeln, hör av er så fort som möjligt till sekreterare@ekebylandet.se 

 
Mvh Styrelsen, ETF 

http://www.ekebylandet.se/

