Till
Fast- och fritidsboende i Karlsarvet och Västanvik
Ett antal personer i Karlsarvet och Västanvik (”byarna”) har visat intresse för att försöka bevara det
timmerhus från år 1837 som står vid Västanviks Folkhögskola genom att flytta det till Västanviks-Karlsarvets Skifteslags mark i Karlsarvet å fastigheten Leksand Karlsarvet s:5, och att där rusta och inreda
det till en vedeldad bastu.
För att genomföra detta, och för att underhålla och driva bastun, och med särskild målsättning att
bereda fast- och fritidsboende i byarna möjlighet till bastubad och därigenom bidraga till trivsel, sammanhållning och välbefinnande bland byborna – vilket i sin tur kan öka byarnas attraktionskraft – har
en ideell förening bedömts lämplig.
Karlsarvets-Västanviks Bastuvänner ideell förening (”KVBV”) föreslås därför bli bildad. Sedan den bildats, kan var och en som är fast- eller fritidsboende i någon av byarna genom skriftlig anmälan till
KVBV:s styrelse samt erläggande av årlig medlemsavgift till KVBV bli medlem, och utan ytterligare
kostnad än medlemsavgiften (förutom stadgeenliga) för att nyttja bastun.
KVBV under bildande har ingått arrendeavtal med Skifteslaget avseende bastun.
En interimsstyrelse bestående av Anders Niss, Anders Åsell och Lennart Kanter har utarbetat förslag
till stadgar för KVBV. När dessa antas, är KVBV bildat.
Därför utfärdas nu, genom publicering på https://vastanvikkarlsarvet.se samt i Karlsarvet- och Västanviks-grupperna på Facebook, denna

KALLELSE
till möte i Västanviks bystuga tisdagen den 16 augusti 2022 kl. 19.00 för alla fast- eller fritidsboende i
Karlsarvet och Västanvik som så önskar, för antagande av stadgar för, och i så fall bildande av, Karlsarvets-Västanviks Bastuvänner ideell förening (”KVBV”).
På mötet ska följande förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av en justeringsperson och en rösträknare.
Information om bastun och KVBV lämnas av interimsstyrelsen.
Genomgång av de föreslagna stadgarna.
Beslut om huruvida stadgarna ska antagas eller ej. (Beslutet fattas med enkel majoritet.)
--Antages inte stadgarna, är KVBV inte bildat, och mötet avslutas---Antages stadgarna, är KVBV bildat och mötet fortsätter-7. a) Val av KVBV:s ordförande, för en tid av ett år;
b) Val av ytterligare fyra styrelseledamöter, av vilka två för ett år och två för två år;
c) Val av en revisor och en revisorssuppleant, för en tid av ett år; samt
d) En till tre ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år (av vilka ledamöter en ska utses
till sammankallande).
8. Mötets avslutande.

Fast- eller fritidsboende i någon av byarna som begär det per e-post till någon av Anders Niss
(ea.niss@telia.com), Anders Åsell (asell.anders@gmail.com) eller Lennart Kanter (kanter@kntr.se) får
de föreslagna stadgarna e-postade till sig före mötet.

VÄLKOMNA!
KVBV under bildande
Interimsstyrelsen

