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Góðan dag
Vísað er til fundarboðs vegna aðalfundar BsVest þann 5. júlí nk. kl. 11, sem sent var
aðildarsveitarfélögum þann 7. júní sl.
Í fundarboðinu kemur ekki fram hvar fundurinn verður haldinn. Staðsetningin hefur nú verið ákveðin og
verður fundurinn haldinn í Vestrahúsinu, Árnagötu 2-4/Suðurgötu 12 þar sem skrifstofa BsVest er til húsa.
Fundurinn hefst kl. 11, eins og fram kemur í fundarboðinu.
Á fundi sínum þann 20. júní sl. samþykkti stjórn BsVest að leggja fram tillögur að breytingum á
samþykktum sem gerð er grein fyrir í meðfylgjandi skjali.
Meðfylgjandi er einnig ársreikningur félagsins, undirritaður af endurskoðanda, starfandi
framkvæmdastjóra og þeim stjórnarmönnum sem sátu stjórnarfund þegar hann var samþykktur.

Í 10. grein samþykkta byggðasamlagsins eru eftirfarandi ákvæði um fjölda fulltrúa á aðalfundi:

Á aðalfundi byggðasamlagsins eiga sæti:
a) Einn fulltrúi fyrir sveitarfélag sem hefur 200 íbúa eða færri.
b) Tveir fulltrúar fyrir sveitarfélag sem hefur 201-500 íbúa

c) Þrír fulltrúar fyrir sveitarfélag sem hefur 501-1000 íbúa.
d) Sveitarfélag með yfir 1000 íbúa skal auk þess fá einn fulltrúa fyrir hvert byrjað þúsund íbúa.
e) Stjórnarmenn byggðasamlagsins og framkvæmdastjórar aðildarsveitarfélaga hafa málfrelsi og
tillögurétt séu þeir ekki kjörnir fulltrúar.

Heimilt er sveitarstjórn að framselja atkvæðisrétt sinn til eins eða fleiri fulltrúa sem sækja aðalfund.

Vinsamlegast tilkynnið um kjör aðalfundarfulltrúa og tilnefningar til stjórnar á netfangið bsvest@bsvest.is
.

Fylgiskjöl:
• Samþykktir BsVest
• Tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum BsVest
• Ársreikningur BsVest (undirritað eintak verður sent síðar)

Með kveðju,
Jón Hrói Finnsson
Starfandi framkvæmdastjóri
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Góðan dag
Ég tilkynni hér með að aðalfundur Byggðasamlags Vestfjarða í málefnum fatlaðs fólks verður haldinn
þriðjudaginn 5. Júlí nk. Kl. 11:00. Meðfylgjandi eru dagskrá fundarins og samþykktir byggðasamlagsins.
Ég minni sveitarstjórnir á að tilnefna þarf fulltrúa þjónustusvæða til setu í stjórn fyrir aðalfund, hafi það
ekki þegar verið gert.
Vinsamlega staðfestið móttöku fundarboðsins.

Með kveðju,
Jón Hrói Finnsson
Starfandi framkvæmdastjóri BsVest

