Alingsåsparkens Kulturförening
Medlemscirkulär 2-2020
Kallelse till årsmöte plus lite till.
Först vill vi tacka alla som betalat in årsavgiften. Som vi skrev i cirkulär nr 1 så bör avgiften betalas
senast den 28 februari. Se nedan.
Kallelse till årsmöte.
Alingsåsparkens Kulturförening kallar sina medlemmar till årsmöte.
Tid: Torsdagen den 26 mars 2020 med start kl. 18.00.
Plats: Restaurangbyggnaden i Alingsåsparken, Folkparksgatan, Alingsås.
Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag kommer att
sändas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet. Ekonomisk berättelse och
revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen. För att spara tid på årsmötet
bifogas det justerade protokollet från årsmötet 2019 som annars enligt stadgarna skall läsas upp.
Styrelsen finns på plats fr.o.m kl 17.15 för att svara på ev. frågor.
Efter mötet avslutats bjuder föreningen på kaffe/te och räksmörgås till de som föranmält sig till
årsmötet. För att kunna beräkna åtgången och förbereda serveringen i övrigt behöver vi ha
anmälan om deltagande senast den 17 mars.
Anmälan görs till apark.kultur@gmail.com eller samtal/SMS till 0705-294290. Ange då också om
du av medicinska skäl vill ha annan sorts smörgås.
Som medlem har du har rätt att delta i årsmötet utan föranmälan men då har vi inte någon räkmacka
förberedd till dig.
För att kunna utöva rösträtt på årsmötet måste, enligt stadgarna, medlemsavgiften vara betald. Har
du missat det anmanas du att betala snarast till bankgiro 152-7043 eller Swish 123 6111 751.
Avgiften är 150: - kr per hushåll. När du betalar så glöm inte att ange för vilka personer som
betalningen gäller.
Vill du engagera praktiskt i föreningens arbete?
Vid våra evenemang, särskilt midsommarfirandet, så har vi haft svårt att få tillräckligt med
funktionärer för de olika stationerna exempelvis barnens fiskdamm, lottförsäljning, chokladhjulet
m.m. Kan du tänka dig att hjälpa till med detta på midsommarfirandet den 19 juni mellan kl 11.30
till ca 15.00 så hör av dig. Kontaktuppgifter ser du ovan.
Tipspromenad den 26 april.
Vårt första publika program för året är tipspromenaden söndagen den 26 april med start och mål i
Parken. Starttid kl. 10.00-12.00. Det blir ca en timmas promenad på barnvagnsvänlig bana och som
vanligt kan vi locka med eftertraktade priser. Du kan se hela årets program på vår hemsida
http://alingsasparkenskulturforening.com/
Välkomna hälsar
Styrelsen
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