Till
IOGT-NTO:s medlemmar i Västmanlands
distrikt

INBJUDAN TILL
DISTRIKTSÅRSMÖTE 2019
inbjuds alla medlemmar till ordinarie
årsmöte med IOGT-NTO Västmanlands
distrikt.
Alla föreningar ska vid det här laget ha
utsett ombud till årsmötet, men alla
medlemmar i hela distriktet är välkomna
att delta i en trevlig dag.
Förmiddagen ägnas åt en kurs i att söka
bidrag med Uffen Rehde, som i flera år
framgångsrikt har hjälp olika föreningar
att finansiera olika projekt.
För dig som är lite mer konstnärligt lagt så
ägnas förmiddagen också åt ett
studiebesök på Lasse Åberg-utställningen
Art´s fun som landat på Forum i Köping.

Årsmötesförhandlingarna är förlagda på
eftermiddagen. Alla medlemmar är
välkomna att delta på årsmötet
Tid och plats:
Lördagen den 13 april kl. 9.30 på IOGTNTO-lokalen Forum i Köping
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00.

ANMÄLAN

För dig som önskar fika och/eller
äta lunch på plats så vill vi att du nu
anmäler detta senast tisdagen den 2
April. Detta gäller även om du är vald
som ombud och din förening har skickat in
en ombudsfullmakt.
Vi kommer att servera lasagne under
dagen. I anmälan vill vi att du anger om du
vill ha vegetarisk lasagne, eller
nötköttslasagne. Har du någon allergi
anger du det också.
Anmälan skickar du i första hand per epost
till vastmanland@iogt.se , där anger du
om du vill fika, och/eller äta lunch samt
också ev. specialkost. Har du inte tillgång
till epost kan du också anmäla dig via brev
eller vykort. Adressen är IOGT-NTO
Västmanland, Slottsgatan 6
722 11 Västerås
Årsmöteshandlingarna som du hittar
via följande länk: https://sobernetmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/fredr
ik_persson_sobernet_net/EbGiwgdnGj5
BjGnmY_go1HAB8K5egvxNIqAjZ7QqQL
UoKg?e=7i5RgC kommer inom kort också
att skickas ut till de valda ombuden på
papper också. Vill du göra en insats för
miljön genom att avstå pappersutskick och
bara använda den digitala handlingen, får
du gärna ange det i din anmälan.
Har din förening fortfarande inte skickat
in de valda ombuden så meddelas dessa på
fullmaktsblankett på samma adress enligt
ovan.
Västerås i mars 2019
Bo Axelsson, Distriktsordförande

