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Föreningsstämman 20 mars 

Årets föreningsstämma genomfördes i glada 

medlemmars lag i Scoutstugan. Mötet började med 

att kaffe och kanelbulle inmundigades varpå 

stämman genomfördes. Vår nestor och mångårige 

styrelseordförande, Jan Ryd, lämnade styrelsen och 

överlämnade ordförandeskapet till Rolf Harnert. 

Några nya styrelsemedlemmar hälsades välkomna. 

Stämmoprotokollet kan läsas via hemsidan. 

Ny hemsida och nytt medlemsregister 

Styrelsen har införskaffat en ny modern hemsida tillika ett nytt 

medlemsregister. Här kommer finnas möjlighet för er medlemmar att själva 

logga in och ändra era kontaktuppgifter; det kommer att vara möjligt att betala 

sin årsavgift samt avgifter för olika byalagsaktiviteter via kort och Swish; och 

det är här man anmäler sitt deltagande till olika aktiviteter – som funktionär 

eller som deltagare. Förhoppningen är att sjösätta detta under april månad. 

Medlemskort och klistermärke 

I och med det nya medlemsregistret kommer medlemskortet att vara i digital 

form i en app. För de av er som inte har tillgång till smarta telefoner och appar 

kommer medlemskort att distribueras på annat sätt. Mer detaljer kring detta 

kommer. Klistermärkets vara eller icke vara är under övervägande. 

Planerade aktiviteter 

Byalaget planerar för en hel del aktiviteter under året. Som vanligt är styrelsen 

beroende av er medlemmars praktiska stöd som funktionärer vid dessa 

aktiviteter. Mer info om hur man anmäler sitt intresse att vara funktionär 

kommer när den nya hemsidan är på plats. 

Några aktiviteter fram till augusti (höstens aktiviteter presenteras i nästa 

medlemsinformation):  

 

Påskpyssel med barnen i Nybrostrands förskola – påskveckan 

Träff för nyinflyttade – 4 maj 

Midsommarfirande vid Scoutstugan – midsommar 

 

Foto: Kerstin Svensson 
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Nybrostrandsgolfen – 17 juli 

Loppis – 17 juli 

Allsångskväll – 18 juli 

Jazzkväll – 20 augusti 

Strandstädning – enligt senare besked 

Frukostmöte i naturen – tema: Nybrostrands historia - enligt senare besked 

Komposten 

Under förutsättning att vi får ihop ett antal funktionärer, kommer komposten 

att vara öppen 1 maj till 30 oktober (söndagar kl. 10-12). För medlemmar i 

byalaget kommer det fortsättningsvis att vara gratis att lämna kompostmaterial, 

medan det för icke medlemmar kommer att kosta en slant. Mer information kring 

detta kommer. 

Valborgsfirandet 

Då vi tyvärr inte fått ihop några medhjälpare som kan vara med och anordna vårt 

sedvanliga valborgsbål, blir det tyvärr inte av detta år. Vi hoppas komma igen 

med nya friska krafter inför nästa valborg. 

Påskpyssel med Nybrostrands förskola 

Ett stort tack till Nybrostrands förskola och alla barnen 

som tillverkat det fina påskpyntet och också smyckat 

pergolan vid Nybrostrands torg. 

 

 

Väl mött vid våra event, som gäst eller som funktionär! 

 

 

Styrelsen 

Foto: Rolf Harnert 

Foto: Rolf Harnert 


