Kallelse till årsmötet 2022 för Norröns bygdegårdsförening
Norrögården söndag 8 maj kl 14.00
Kaffeservering 14.00. Årsmötet börjar 14.30
Eftersom inget årsmöte hölls för verksamhetsåret 2020 kommer detta årsmöte att omfatta
både verksamhetsåret 2020 och 2021.
Alla handlingar till årsmötet kommer finnas på Norrögårdens hemsida www.norrogarden.se
Vi är tacksamma om du som har möjlighet skriver ut själv och tar med.
Har du lämnat din e-postadress till oss får du ett mail med kallelse och föredragningslista.
Om Du inte har en e-postadress får du föredragningslistan och kallelsen skickad med posten.
Varmt välkommen!
Styrelsen
___________________________________________________________________________
Medlemskap i föreningen kostar 150 kr per person. Har du inte redan betalat är vi
tacksamma om du gör det nu! 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 med något
inbetalningskort. Bara du som betalade med inbetalningskort förra året får ett sådant med
posten. 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?
Kom till stämman och berätta, eller ring/maila någon i styrelsen. Eller skriv en motion. Den
ska vara hos styrelsen senast 2 maj.
Ett stort TACK till dig, som genom att vara medlem gör det möjligt att driva Norrögården.
Tack också till er alla som skött om gården.
___________________________________________________________________________
Styrelsen har en stående önskan till dig som inte ännu meddelat oss din e-postadress:
Om du har en, skicka den via norrogarden@yahoo.se. Då förenklas våra utskick och vi kan
oftare berätta vad som är på gång. Dessutom lever föreningen lite billigare på det viset.
Vi är tacksamma om du anmäler adressändring antingen via mailen eller på
inbetalningskortetet i samband med att du betalar din medlemsavgift.

