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• Ordinarie föreningsstämma / Årsstämma avhålles tisdagen 2010-05-18.
Stämman äger rum i Sal 10 Videdals Centrum. Insläpp från klockan 18.30 och
stämman börjar klockan 19.00.
Kallelse med fullmaktsblankett bifogas.
Valberedningens förslag till val vid årsmötet 100518 och övriga förslag till beslut
framgår av bilagor.
• Årsredovisning för räkenskapsåret 2009
Av Årsredovisningen som bifogas framgår bland annat att resultatet 2009 blev ett
underskott med 169 tkr vilket är 20 tkr bättre än budgeterat.
Bakgrunden till underskottet är i huvudsak att Årsavgiften kronor 2.000 för 2009 var
maximalt belopp enligt stadgarna då beslutet fattades år 2008.
Redan i februari 2008 informerade Styrelsen om att föreningens kostnader från 2009
skulle bli ca 200 kronor / månad / medlem motsvarande ca kronor 2.400 per år.
• Årsavgift för 2011
Som framgår av beslutsförslagen är Styrelsens förslag att Årsavgiften för 2011 skall
vara oförändrad d v s kronor 2.400 motsvarande kronor 200 per månad .
• Rabatter i butiker för medlemmarna i VEF
GÓ – BODEN Konditori & Café har fått ny ägare och nytt namn – rabatter till VEF:s
medlemmar vill nye ägaren tills vidare inte lämna.
• Medlemsregistret
Anmäl förändringar till styrelsen / Kenneth Jangmalm.
• Snabbguide för vanliga frågor
Nu finns en Snabbguide på vår sajt www.videdalshus.se – guiden bör vara till god
hjälp för bland annat mäklare och köpare av fastigheter när de söker information
om vår förening.
Flertalet (ca 70 %) av medlemmarna har enligt senaste enkäten tillgång till Internet.
I första hand för övrigas information bifogas papperskopia av ”Snabbguiden”.
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