Tunsjögubben:
Döm ingen efter utseendet – för så
otroligt bra är jag
faktiskt inte!
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Årsmötet
Årsmötet 2019 avhölls den 31 juli. Det blev ett bra möte
och alla funktioner i föreningen kunde besättas. Så såg det
dock inte ut före mötet och strax innan var fortfarande styrelsens sammansättning inte klar. Valberedningen har haft
ett mycket svårt jobb, och styrelsen har haft två möten före
årsmötet för att försöka hitta lösningar på problemet. Flera
styrelsemedlemmar med många ”tjänsteår” hade meddelat
att man önskar frånträda sina uppdrag. Således behövde
man rekrytera ny ordförande, ny vice ordförande och även kassör.

Medlemsavgiften
Drygt hälften av våra
medlemmar har nu betalat in medlemsavgiften
för 2019. .
Vi kommer nu under
september att skicka ut
medlemsfakturor till
övriga.
Om det är någon som vill
skicka in avgiften redan
nu, innan fakturan, så är
bankgiro nr. 127-6237.

Sophämtning
Grovsophämtning kommer att ske vecka 40, alltså den 30/9 –4/10. Sista
budningsdag 25/9.
För de som tillhör Ytterlännäs (Tunsjöedet) sker
hämtningen vecka 39, 26
-30 september. Sista budningsdag 21/9.
Budning till tel.nr. 061271 73 70 senast ovan
angivet budningsdag.

Nya tunsjöbor
Vi har begåvats med
några nya invånare i Tunsjön, och hälsar därför
följande varmt välkomna
till vår vackra by:
Sandra Eriksson
Sebastian Karttunen
Albin Andersson

Vid det första styrelsemötet diskuterades fyra olika förslag, varav ett var att helt enkelt lägga
ned föreningen. Styrelsen ville dock att man skulle försöka fylla upp de vakanta posterna och
driva föreningen vidare som tidigare. Två dagar innan årsmötet träffades man igen och kunde
konstatera att man lyckats väl med att fylla upp vakanser i kommitteerna. Däremot saknades
fortfarande både ordförande och kassör. Den tidigare kassören lovade då att ställa upp till
innevarande verksamhetsårets slut och därmed ge föreningen lite frist. Beträffande ordförande så hade man tidigare varit mycket nära att hitta en utomordentlig lösning, men det sprack
i sista ögonblicket. Nu skulle ytterliga några förslag undersökas. Strax före årsmötet konstaterades att detta inte hade lyckats. Den avgående ordföranden lovade då också att stanna
kvar verksamhetsåret ut. Eftersom vi till nästa årsmöte måste lösa dessa frågor utsågs en
utvecklingsgrupp (valberedning) bestående av Ingrid Jacobsson, Mauritz Falk, Susanne Aggeryd och Britta Engblom, som omgående skulle ta tag i och försöka lösa problemen.
Följande styrelse valdes: P-A Hamrén ordförande, Mauritz Falk vice ordförande, Ingrid Jacobsson sekreterare, Eva Hamrén kassör, Tommy Westerlund stugfogde, Paula Le Dunder,
Susanne Aggeryd, Albin Andersson suppleant och Dennis Myhrén suppleant. Mycket glädjande är att vi nu med de två sistnämnda påbörjat en nödvändig föryngring av styrelsen.
Anders Antonsson valdes till sammankallande och Tommy Westerlund, Christer Strindberg,
Anders Nilsson, Åke Söderström och Agneta Hellström till ledamöter i Byagårdskommittén.
Mauritz Falk valdes till sammankallande och Maarit Jämsåå, Agneta Hellström, Birgitta
Höglund, Kristina Falk och Birgit Höglin valdes till ledamöter i Festkommittén .

Surströmmingsfest
Den 30 augusti hade föreningens
festkommitté bjudit in till den
årliga surströmmingsfesten i Byagården.
Som vanligt blev det en verkligt
lyckad kväll, även om deltagareantalet var något lägre än vad
som varit fallet de senaste åren.
På menyn stod naturligtvis surströmming, och för de som inte
tilltalas av denna norrländska
delikatess så fanns även sill att
tillgå.
Susanne Aggeryd visade en talang
som kan räcka ända upp till
Skansen och ledde allsången med
bravur, varefter det serverades
kaffe och kaka.
Stort tack till festkommittén för
ett utmärkt arrangemang!

