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 Visa bilder! Tryck här! 

Kallelse till Funkibators Årsmöte
Måndagen den 22 mars klockan 13:00 - 15:00 är det dags för Funkibators
Årsmöte. 

💙

Årsmötet kommer genomföras via Zoom. 

Mer info och anmälan
Vi vill självklart att så många som möjligt kan och vill komma. Anmäl din plats
till info@funkibator.se

Välkommen önskar styrelsen!

Årsmöte innehåll
Trots pandemi, nedstängning av viss
verksamhet, så har det hänt massor
av roliga och nya saker under
verksamhetsåret som har varit. Vi
har träffat nya samarbeten, nya
engagerade personer inom
funkisområdet och helt nya
innovativa idéer. Det här och mycket
mer skall vi prata om. 
 

Valberedning!
Val av ny styrelse sker på Årsmötet. Om du har nomineringar till den nya
styrelsen så skickar du den eller dessa, senast 8 mars 2021, till
fia.sjostrand@sip.se 

Hon är kontaktperson för valberedningsarbetet. Dina förslag skall inkomma
senast 8 mars 2021.

Senast 8 mars 2021 skall eventuella motioner (förslag) från medlemmar ha
inkommit till styrelsen. Tycker du det är krångligt eller vill du ha hjälp så maila
oss, så kan vi hjälpa till. Att skicka in motioner är frivilligt. 

Några viktiga datum!
Senast 8 mars 2021, sista dag för att skicka in motioner. Det görs via
info@funkibator.se
Senast 8 mars 2021, sista dag för att skicka in nominering om
kommande styrelse till valberedningen via fia.sjostrand@sip.se
Senast 8 mars 2021, sista dag för anmälan till årsmötet för våra
medlemmar. Det görs via info@funkibator.se

Vi ses!
Ytterligare info, länk och inloggning samt årsmöteshandlingar förmedlas i
samband med din anmälan.

TIPSA OM MEDLEMSKAP
Varje medlem gör skillnad! 

💙

 Våra medlemmar möjliggör verksamhet!
Tipsa eller registrera dig! 
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Bli medlem
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