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Marknader
Vår verksamhet kommer att påverkas även detta år av Covid-19. Vi avvaktar med Retrooch lördagsmarknader tills vi vet förutsättningarna.
Krattarkväll
Vi träffs för att kratta i Bonnstan den 26 maj. Vi bjuder på Festis och lite Coronasäkert
godis vid 18-tiden då vi knappast får arrangera fika.
Sopsäckar tillhandahåller vi. Medtag egen kratta och ett gott humör. Äntligen vår!
Renoveringar
Kammarägarföreningen pausar renoveringsprojekten i sommar. Vi behöver förstärka
kassan för att kunna stå som projektägare. Se bifogade motioner!
Markanpassning
Skellefteå landsförsamling har efter kontakt med Skellefteå kommun och Luleå Stift
påbörjat planeringen inför markanpassning sommaren 2021.
Parkering
Parkeringskorten som skickades ut i fjol gäller även för sommarsäsongen 2021.
Fri parkering gäller för alla på markerad parkeringsplats i 3 tim. Ska man stå längre än 3
tim ska parkeringskortet fästas väl synligt i bilen för att undvika P-bot.
Förvara parkeringskortet i kammaren om ni är flera kammarägare, som ska nyttja det.
Parkering inom området är Förbjuden!
Landsförsamlingen meddelar att avtalet med Securitas är aktiverat under 2021.
Webbmaster
Finns någon bland medlemmarna som kan ta över efter Olof Markström? Han slutade vid
årsskiftet och vi har inte lyckats hitta hans efterträdare.
Försäkring av lösöre
Den försäkring som Kammarägarföreningen har via Hembygdsförbundet gäller endast
byggnaden. Vill man försäkra lösöret i kammaren får man ordna den försäkringen själv.
Försäkringsbolagen brukar vilja ha ett intyg att man är kammarägare och det kan
Maria Caxne ordna i så fall, 0910-787902 eller maria.caxne@svenskakyrkan.se
Luckor och dörrar
Vi vill påminna om att det är kammarägarnas ansvar att se till att luckor och dörrar är
stängda, framförallt under vintern.

Årsmöte
Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens anvisningar för sammankomster innan vi sätter datum.
Så fort vi vet kommer det att aviseras genom e-post, på www.bonnstan.se samt i
predikoturerna. Om vi inte får genomföra årsmötet utomhus som i fjol måste det bli digitalt.
Vi hoppas på utomhus, förmodligen i juli.
Före årsmötesförhandlingarna startar vi med ett medlemsmöte för att förbereda årsmötet.
Att ta upp på medlemsmötet:
Garaget – det behöver renoveras. Finns frivilliga hantverkare?
Båten – vad gör vi med den? Ronny Pettersson, som donerat båten, säger att vi får göra
vad vi vill med den. Finns ideella krafter bland medlemmarna som kan renovera båten?
Eller ska vi sälja den?
Hemsidan – finns någon bland medlemmarna som kan åta sig att vara webbmaster?
Övriga frågor –
Ni kan alltid skriva motioner till årsmötet, om ni tycker något behöver förändras. Skriv i så
fall till någon av oss i styrelsen. Vi behöver ha motionen minst 6 veckor före årsmötet.
Förslag till dagordning årsmöte
1. Val av årsmötesfunktionärer; ordförande, sekreterare och två justerare av årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseledamöter för två år
9. Val av två revisorer för två år
10. Val av valberedning för tiden till nästa årsmöte
11. Fastställande av avgift
12. Förslag till verksamhet under det kommande året
13. Behandling av inkomna motioner
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