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Inbjudan till årsmöte för Fräntorps Folkets Husförening och

Fräntorps Egnahemsförening

Årsmötena hålls samma dag, den 26 mars kl. 16.00 i Folkets Hus.

Har du förslag på personer som kan vara med i styrelsen? Nominera dem då till info@frantorp.nu.

Vi inleder mötet med årsmötesförhandlingarna för Folkets Hus och sedan för 
Egnahemsföreningen. 

Av praktiska skäl och brist på folk har föreningarna sedan två år en gemensam styrelse som 
ansvarat för arbetsgrupper med olika ansvarsområden, vi kommer nu att delvis fråga detta för att 
renodla föreningarnas uppdrag åter igen. Vi hoppas att många kommer på mötet, vi behöver fler 
engagerade Fräntorpsbor! Och vi behöver fler som hjälper till att driva Folkets Hus! Utan oss, 
inget hus.

Vi bjuder på fika!  

Inbjudan till årsmöte för Folkets Husföreningen 
Styrelsen i Fräntorps Folkets Husförening bjuder härmed in andelsägarna till årsmöte. På

årsmötet kommer ordinarie årsmötesärenden att behandlas samt val till styrelse och revisor.

Övriga ärenden är information om verksamheten och status i pågående projekt som pågått

under 2016, samt hur vi planerar att driva verksamheten i fortsättningen.

Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut kan hämtas från föreningens hemsida,

www.folketshus.frantorp.nu, och kommer finnas i pappersform i Folkets hus vid årsmötet. 
Motioner och nomineringar skickas till info@frantorp.nu senast en vecka innan mötet.


Inbjudan till årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening 
Styrelsen i Fräntorps Egnahemsförening bjuder härmed in medlemmarna till årsmöte. Vid

årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2016 års

verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. Det finns naturligtvis även tid för övriga frågor.

Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas på hemsidan:

www.egnahem.frantorp.nu

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga i tryckt format i Folkets hus vid årsmötet.

Motioner och nomineringar skickas till info@frantorp.nu senast en vecka innan mötet.


Välkomna! 
Vänliga hälsningar

Styrelsen för Fräntorps Egnahemsförening och Fräntorps Folkets Husförening UPA
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