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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

Söndag 28 mars 2021 kl 18.00 via ”Zoom” 
(Observera att vi samma dag byter till sommartid.) 

 

På grund av rådande pandemin kommer mötet att 
hållas digitalt. Kom ihåg att för att vara 

röstberättigad behöver du vara betald medlem. 
 

För att delta på mötet 
Du kan delta på mötet via din dator, surfplatta eller 
smartphone (eller ringa in med din vanliga telefon). 

Före mötet skickar vi möteslänken till alla 
medlemmar via e-post och vi lägger upp den på 
föreningens hemsida tidigast dagen före mötet. 

Ladda hem zoom som är gratis till din dator, 
surfplatta eller telefon. Tryck på länken och du 

hamnar i mötesrummet. Skriv in ditt fullständiga 
namn så att vi kan pricka av deltagare på mötet. 

 

Provmöte för att testa zoom 
För att i god tid prova att det fungerar att logga in på 
mötet kommer vi att hålla ett provmöte veckan före 

mötet där du kan logga in. Vi testar att öppna 
mötesrummet, medlemmar kan logga in, testa 

funktionerna i zoom, säga hej och logga ut. 
 

Provmötet hålls söndag 21 mars  
klockan 19.00 via zoom. 

 
Välkomna önskar 

Läbyvads Hembygdsförening 
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Lördag 24 april  
kl 11.00 Vårstädning  
Inne och ute på tomten. 
Föreningen bjuder på korv o bröd 
samt kaffe o fikabröd  
 
 
 
 
 
  
 
Fredag 30 april  
kl 20.00 Tänds Valborgskasen 
Sedvanligt firande med kase vid Klappetbron. 
 
 
 
 
 
 
Lördag 12 juni  
kl 13.00-15.00  
Försommarvandring i Gustav Vasas anda 
med botaniska inslag 
Start vid hembygdsgården.  
Fikapaus under vandringen  
med medhavd egen matsäck.  
Korvgrillning vid hembygdsgården efter 
vandringen. 
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Till våra medlemmar o nya medlemmar 
Medlemsavgiften för 2021.  
150 kr / pers på BG 718-5739 eller  
Swish 1234264164 
skriv namn, e-postadress och adress. 
Det går bra att maila uppgifterna till 
labyvadh@gmail.com 
 
Frivilligt bidrag mottages tacksamt på  
BG 718-5739 eller Swish 1234264164 
 
Styrelse  
Gunnel Edoff Ordförande 
Eva Sandberg Vice ordförande 
Marina Kovaleff Kassör 
Johanna Eriksson Sekreterare 
Torbjörn Nordling Tillsynsman/Uthyrare  
Hans Axén  
Margareta Eriksson 
Ingela Stadenberg   
Fredrik Rosén 
 
Kontaktperson: 
Gunnel Edoff 070-524 97 36 
E-post. labyvadh@gmail.com 
 
 

Välkommen att hyra hembygdsgården 
Maila: labyvadh@gmail.com 

Lennart Bernström Tel: 076-390 18 25  
 Torbjörn Nordling Tel: 076-136 42 25 
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