
 

 

 

Kallelse till årsstämma 2021 för Norröns bygdegårdsförening  
 

Styrelsen har med stöd av revisorerna beslutat att skjuta upp årsmötet tills  
det är möjligt att hålla det med medlemmarna samlade i eller utanför bygdegården.  

Vi följer alltså Folkhälsomyndighetens beslut och återkommer  
med datum för mötet så snart vi vet mer. 

Alla handlingar kommer att finnas på Norrögårdens hemsida www.norrogarden.se 
 
På årsmötet 2020 beslutades att kallelse från och med i år skickas via e-post till alla som meddelat 
sin adress. Övriga får kallelsen via posten.  

Föredragningslista skickas i samband med att meddelande om datum och tid meddelas. 

_________________________________________________________________________________ 

Medlemskap i föreningen kostar 150 kr per person.  
Norrögårdens bankgironummer är 524–8893. Kom ihåg att skriva ditt namn när du använder 
inbetalningskort. 

OBS! Eftersom de flesta betalar sin medlemsavgift via internet skickar vi inte något inbetalningskort. 
Bara du som betalade med inbetalningskort förra året får ett sådant skickat per post. Vill du ändå ha 
ett inbetalningskort – hör av dig till Tippi Unge, 076 100 53 39 eller maila norrogarden@yahoo.se 

Inför årsmötet: Har du något som du funderat på i anslutning till föreningens verksamhet? Har du en 
idé om ett evenemang?  (Snart hoppas vi kunna ha evenemang på Norrögården igen!)  

Skriv gärna en motion till årsmötet eller ett förslag till styrelsen, som har sitt nästa planerade möte 
den 13 april. 

_________________________________________________________________________________ 

Ett stort TACK till dig, som genom att vara medlem gör det möjligt att driva Norrögården. 
Tack också till er alla som under året bidragit till att hålla vår bygdegård i fint skick. 

__________________________________________________________________________________ 

Styrelsen har en stående önskan:  
Du som har en mailadress och inte gett oss den – gör det!  
Det förenklar våra utskick och vi kan oftare berätta vad som är på gång på Norrögården. 
Dessutom lever föreningen lite billigare på det viset. 
Skicka ett mail till norrogarden@yahoo.se och tala om vem du är!  
TACK! 

Vi är tacksamma om du anmäler adressändring antingen via mailen eller på inbetalningskortet i 
samband med att du betalar din medlemsavgift. 
 

http://www.norrogarden.se/

