Kallelse till Årsmöte 2022

i Hedekas Bygdegård 20 mars kl.16:00
För medlemmar i SSF och engagerade Sörbygdsbor

Mars 2022

AGENDA ÅRSMÖTE 2022-03-20
I SÖRBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING
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18.

Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Fastställande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Föredragning av verksamhetsberättelsen
Styrelsens redovisning av räkenskaperna för det senaste året
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse
Val av föreningens ordförande för det kommande året
Val av revisorer samt ersättare
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift
Ärende som styrelsen eller medlem har hänskjutit till stämman
Övriga ärenden
Mötet avslutas av ordförande

Medlemskap i SSF 2022
Privatperson 150 kr
Företag 300 kr
e-postadress:
Namn:
Adress:

622-8902

Information från
Sörbygdens Samhällsförening
Mars 2022

För medlemmar i SSF och engagerade Sörbygdsbor

Tid för Årsmöte igen!
Kom och ge förslag på verksamhet!
Välkommen till Årsmöte i Sörbygdens Samhällsförening
Även 2021 har inneburit stora förändringar för många. Aktiviteter och verksamheter har fått begränsas och /eller
ställas in. Covid-19 har gjort det svårt för oss att mötas med aktiviteter som bygger på att vi ses fysiskt.
Vilket innebär en ekonomisk utmaningen för bygdegården.
Men NU ser vi framåt! Restriktionerna släpps och vi satsar på Nya Tag!
Pårårsmötet informerar vi dig om det gångna årets händelser och planerar för det kommande året.

ä och hjälp oss forma den verksamheten som vi vill ha, i vår byggd!
Kom
Dunfinner kallelsen på baksidan av det här brevet.
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r
Marknader
och Bygdegård. Engagemang i Sörbygden.
i
Julmarknaden,
som kunde genomföras i Bygdegården, slog rekord med besökare. Intresset för säljbord ökar, vilket
V
innebar
att
vi
hade
näst intill fullt med säljbord vid utomhus scenen.
n
i
i vår bygdegård som har ställts in: Bio (för barn/ungdomar), Auktion samt evenemang Sörbygdsdagarna
g
f Verksamhet
a är viktig för marknadsföring för vår bygd och kommunen.
å som

r Vi får ofta positiva omdömen om vår välskötta bygdegård av hyresgäster och gästande artister. Detta beror i hög grad
o på föreningar, företagare och enskilda personers insatser och generositet.
f Ett stort tack till medlemmarna i SPF Sörbygden, som hjälper oss att hålla Bygdegården i så bra skick!

Medlemmar Vi behöver emellertid bli många fler, för att kunna verka för bygdens utveckling och för att ta hand om
bygdegården och utescenen.
Så stöd föreningen och betala in medlemsavgiften med avin, direkt på bankgirokontot eller swish!
Glöm inte avsändare!

Samhällsföreningen tar gärna emot förslag och idéer vad vi Nu kan göra när
det nu verkar gå mot normala tider!
Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida: www.sorbygden.se
Varmt Välkommen i en engagerad förening!
Lena Kristiansson ordförande SSF

SörbygdensSamhällsförening
”Föreningens ändamål är att tillvarata
bygdens och medlemmarnas gemen-samma
intressen. SSF skall verka för att förbättra de
lokala villkoren för bygdens fortbestånd.”

GÅ MED I SAMHÄLLSFÖRENINGEN DU OCKSÅ!
Medlemsavgiften är 150 kr för privatpersoner
och 300 kr för företag
Bankgiro 622-8902. Glöm inte avsändare!
Swish 1234598744
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