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KALLELSE 

Föreningen Fellingsbro Socken ordinarie stämma för verksamhetsår 2019/2020 

Torsdagen den 22 april 2021 kl. 20.00 

Via Zoom 

VÄLKOMMEN 

Sockenrådet kallar till ordinarie stämma. På grund av pågående pandemi har vi skjutit upp 

ordinarie stämma för verksamhetsår 2019/2020 som skulle ha varit i oktober 2020, men nu är 

vi redo att gå online via Zoom. 

Det kan vara bra att ladda hem applikationen Zoom innan mötet börjar om du inte har använt 

den tidigare. Sitt gärna i en tyst miljö och testa gärna både ljud och webbkamera innan mötet 

startar.  

DAG: torsdagen den 22 april 2021 

PLATS: Där det passar dig, via Zoom. Du behöver en telefon, surfplatta eller dator med 

internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Följ denna länk så kommer du direkt in på mötet. 

Fungerar inte länken, kopiera och klistra in följande i ett nytt webbfönster: 

https://us02web.zoom.us/j/89192131609?pwd=VDJiNmRTNzJMRUt0VjZQWkVWZjJUZz0

9 

KLOCKAN: 20.00 

 

Bifogade handlingar 

Kallelse till ordinarie stämma för verksamhetsår 2019/2020 

Dagordning 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2019/2020. 

Ekonomirapport för verksamhetsår 2019/2020 

Revisionsberättelse för verksamhetsår 2019/2020 

Handlingarna finns även att ta del av i Sockenstugan för den som vill.  
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Styrelsen i Föreningen Fellingsbro Socken består av:  

Ordförande: Alida Malm 

Sekreterare: Mats Byrén 

Vice ordförande: Johan Andersson 

Kassör: Torsten Ericsson  

Firmatecknare: Alida Malm och Torsten Ericsson, var och en för sig 

Ledamöter två år: Johan Andersson, Mats Byrén, Håkan Johansson, Ingela Olgemar 

Ledamöter för omval: Håkan Ahlgren, Johan Callin, Ann-Charlotte Larsson, Göran Selander 

Suppleanter för omval: Angelica Ruth, Kjell-Åke Wijk 

Revisorer: Sune Hellberg, Leif Olander, Lisbeth Reiderfors (ersättare). 

 

Valberedningen består av: 

Malena Carlsson (sammankallande), Håkan Sjöström, Lars-Åke Eriksson, Bernt Larsson 

(ersättare), Mia Ahlgren (ersättare). 

 

Föreningen består vidare av följande arbetsgrupper:  

Näringsliv och marknadsföring: Håkan Ahlgren, Håkan Sjöström, Bo Haraldsson och Ida 

Branzell. 

Utbildning: Ann-Charlotte Larsson, Håkan Sjöström  

Vägar och kommunikation: Håkan Johansson.  

Vård och omsorg: Torsten Ericsson, Ingela Olgemar och Marita Haraldsson  

Bostad: Johan Callin och Håkan Sjöström  
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Föreningen har till uppgift att tillvarata Fellingsbro Sockens intressen och främja socknens 

utveckling. Detta gör vi i dialog med varandra och genom aktiva medlemmar. Föreningen blir 

vad vi själva gör den till. Vi har stora möjligheter till utveckling av Fellingsbro Socken men 

det bygger på våra egna ideella idéer och krafter. Välkommen! 

 

HUR BLIR JAG MEDLEM? 

Du kan teckna medlemskap om du inte redan är medlem i samband med stämman. Nuvarande 

medlemsavgift är100 kr per år och faktureras medlemmarna via e-post. Du betalar 

medlemsavgiften via Swish eller bankgiro, se uppgifter nedan. 

Av föreningens stadgar som upprättades 2018-10-03 framgår att organisation, företag eller 

enskild person över 15 år som bor i socknen eller organisation, företag eller enskild person 

över 15 år som äger fastighet i socknen kan bli medlemmar med rösträtt. Rådet beslutar om 

medlemskap. Boendes utanför socknen kan bli stödmedlemmar utan rösträtt.   

 

VILL DU LÄMNA EN GÅVA? 

Det tar vi tacksamt emot. Pengarna går oavkortat till föreningen och vi är helt transparenta 

med vår bokföring. Också medlemsavgiften betalas in på något av följande: 

BANKGIRO: 832-3065 

SWISH: 123 262 00 29 

 

VILL DU VETA MER? 

Vi berättar gärna om det arbete vi bedriver och vi söker efter fler medlemmar, personer till 

våra arbetsgrupper och nya styrelserepresentanter, både till rådet och till valberedningen. 

Inkom gärna med din intresseanmälan eller med förslag på person. Alla är välkomna! 

 

Vänligen/ 

Fellingsbro 2021-03-30, Alida Malm, ordförande.  


