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Medlemsinformation 2020
Lite information från styrelsen.
Följande tidplan gäller för projektmedel:
Fredag 15:e januari 2021.
- Ansökan om medel skall vara styrelsen tillhanda.
- Förslagen bör vara väl genomtänkta och ekonomin i projekten redovisade inklusive
eventuella medfinansiärer etc.
Tisdagen 23:e februari 2021.
-Ordinarie föreningsstämma beslutar om fördelning av medel.
Mars/April 2021.
-nya bygdemedel kommer in.
Maj - Oktober 2021.
- Projekt genomförs och beviljade medel utbetalas av kassör.
November/December 2021.
- Slutredovisning av projekt, beskrivning, ev ritningar och gärna foton före, under och
efter det projektet genomförts. Detta redovisas av oss på nästkommande Stämma
För att kunna erhålla medel krävs att man är invald medlem och betalat andelsavgift.
Årsstämman hålls i enlighet med stadgarna tisdagen den 23 februari 2021 i Gällivare.
Separat kallelse skickas inför mötet.
Vid årsmötet beslutas om hur överskottet från 2020 skall fördelas under 2021, samt
vilka som beviljas projektmedel.
Övrig information.
Pga Covid-19 pandemin har vi inte kunnat hålla något Föreningsmöte som var tänkt.
Detta innebär att de stadgeändringar som föreslogs på årsstämman 2020, ännu inte
har registrerats hos Bolagsverket (krav: beslut från två möten).
Vi hoppas att kunna genomföra årsstämman 2021 i vanlig ordning enligt stadgarna,
men måste reservera oss i avvaktan på hur smittoläget är med Covid-19.
Kallelse kommer i vanlig ordning.
Enligt medlemsmatrikeln ser jag att flera av er har önskat få info med brev eller både
mail och brev. Eftersom teknikkunnandet går framåt, så ber jag er som klarar er med
endast mail, att avstå från brevutskick. Vi sparar en hel del arbete och pengar på
detta. Om du har börjat använda e-post men får våra utskick per brev, tar jag gärna
och lägger in din email-adress hos oss för kommande utskick.
Skicka mig ett mail om detta så ändrar jag i matrikeln. bernt.nordgren@gmail.com
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