Kallelse till digitalföreningsstämma Rödöns Bygdegårdsförening
Måndagen den 21 mars kl 19:00-20.00
Dagordning enligt föreningens stadgar.
Årsmöteshandlingar finns på hemsidan bygdegardarna.se/rodon. Om du inte har
tillgång till internet ber vi dig att kontakta någon i styrelsen, se telefonnummer
nedan.
Anmäl ditt deltagande till stämman på rodonsbygdegard@gmail.com; inbjudan kommer
sedan via mail från Microsoft Teams.
Planerna för aktiviteter på Bygdegården har varit många men restriktionerna har inneburit
att vi har fått ställa in. Trots detta har det varit en del bröllopsfester, dop och
födelsedagskalas i fastigheten. Vi lyckades även genomföra avslutningen för Onsdagsfikat
för Veteranbilsklubben, detta blev en trevlig tillställning och gav ett fint tillskott i kassan.
Vi har fått krisstöd från Bygdegårdarnas Riksförbund på 20 754 kr samt ett bidrag från
Skogsägarna Norra Skog Ekonomisk Förening på 5 339 kr. Trots att bygdegården inte varit
fullbelagd gör vi inte ett allt för stort underskott för året även om siffrorna för 2021 är
röda.
Vi i styrelsen känner att bygdegården står väl rustad för 2022 med en stark kassa och
engagerade och stöttande medlemmar. Vi hoppas på fler aktiviteter under året för våra
medlemmar. Under sommaren kommer vi se över fasaden på fastigheten och det finns även
planer på att rusta upp ovanvåningen tillsammans med Rödöns Hembygdsföreningen.
Larseruds med Christer i spetsen har fortsatt skött snöröjning och sandning utan extra
kostnader för föreningen vilket vi är väldigt tacksamma över.
Styrelsen sköter uthyrning, gräsklippning och sophantering.
Är du intresserad av styrelsearbete eller vill vara med och bidra vid våra aktiviteter får du
gärna kontakta styrelsen. Tycker ni att det saknas event i vår kalender är ni varmt
välkomna med att skicka in förslag; stort som smått – alla förslag är välkomna!
Ett stort tack till alla som stöttat föreningen under året!
Vill ni komma i kontakt med oss gör ni det via rodonsbygdegard@gmail.com eller på
073-037 94 94 (Linda). Det går också bra att skriva till oss på Facebook.
Styrelsen för Rödöns Bygdegårdsförening
Jimmy Turunen, Linda Edholm, Joakim Ihrén, Mia Turunen, Andreas Isvén, Rickard Eliasson
& Jenny Mattiasson

För att förnya ditt medlemskap för 2022 vänligen betala in 200 kr till
något av följande alternativ:
Swish 123 108 49 12
Bankgiro 507-0800
Märk betalningen med er adress

