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En ny säsong i Bonnstan är på ingående, och bara isen tinar bort
så tar vi oss dit. Vinterns stormar har farit hårt fram, bland annat
har vi hört om takplåt som blåst sönder. Det är ytterst viktigt att vi
håller koll på våra kammare även under lågsäsong och sådana
här gånger det bra att ägarförteckningen hos landsförsamlingen är
uppdaterad!
En bild på vår fina julgran och glöggen kanske känns gammal,
men trevligt var det.
(Foto: Erica Johansson)

Sommarens aktiviteter:
Vi startar som vanlig upp säsongen med STÄDKVÄLL den
17/5 2017 Fika kl 18:00.
Torgförsäljningen startar den 20/5 och är varje lördag,
kl 10 - 14, men INTE den 3/6, 24/6, 1/7, 19/8 samt under
matfesten. Den 9/9 är sista torgförsäljningen för 2017.
Åska på väg in?

Foto: Astrid Lindberg

Kyrkhelgen infaller den 1-2/7 och Retro-marknaden
planeras vara den 3/6 och 19/8
Foto: Erica Johansson

Vill du visa upp din kammare för turister eller andra som är nyfikna på hur det ser ut invändigt i en kammare,
klipp ut nedanstående lapp och sätt upp i ditt fönster:

Bonnstans kammare är
privatägda, men du är
välkommen in att kika om
vi är här och dörren är
öppen.

Välkommen på Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförenings ÅRSMÖTE
söndagen den 23/4 2017 kl 14:00
i Församlingsgården, Skellefteå Lands.
DAGORDNING
INLEDNING
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
1.
Val av årsmötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare, justerare (rösträknare)
2.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

3.

Fastställande av föredragningslista

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse

6.

Ekonomisk redovisning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Fastställande av årsavgift

10.

Val av styrelseledamöter

11.

Val av valberedning för ett år

12.

Behandling av motioner

13.

Förhandlingen avslutas

KAFFE

INFORMATION
Siw Andersson, Museet, berättar om händelser i Bonnstan genom åren
Byggnadsvårdsprojektets fortsättning
Övriga frågor

STYRELSEN
Kjell Bergmark
Astrid Lindberg
Erica Johansson
Lisette Edgarsson
Olof Markström
Elvy Lindgren
Arne Andersson
Ronny Hägglöf

070-519 87 97
070-30 11 221
070-263 67 79
070-620 62 58
070-278 42 04
070-597 77 18
(repr Landsförsamlingen)
(repr Landsförsamlingen)

kjell.bergmark@gmail.com
astrid.lindberg@hotmail.com
erica@nordtrade.se
lisette.edgarsson@gmail.com
olof.markström@jeloin.net
elvy.l@hotmail.com

