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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SÖNDAG 7 MARS KL 18.00
Löts Bygdegårdsförenings Årsmöte hålls söndag
den 7/3 kl 18.00. På grund av rådande pandemi så
hålls årsmötet i år digitalt!
Passa på att föra fram dina synpunkter och idéer!
Motioner ska som vanligt lämnas skriftligen till
styrelsen minst 14 dagar innan årsmötet (t.ex via
mail till info@lotgarden.se) . Bygdegården är ju allas angelägenhet och du
har all möjlighet att vara med och påverka! Kallelse til Årsmötet görs via
detta utskick samt via föreningsannons i EP torsdag 18/2.
Du som vill deltaga i årsmötet kan göra det via en dator, mobiltelefon
eller surfplatta. Om du aldrig har varit med på ett digitalt möte så
behöver du inte oroa dig – Det är ganska enkelt!
Normalt sett så brukar alla deltagare skriva på en deltagarlista på
årsmötet. Det får göras på annat sätt i år, nämligen genom att ni som vill
deltaga i årsmötet svarar på detta mailutskick med vändande mail. På så
sätt får vi koll på vilka mailadresser som vi ska skicka ut inloggningslänk
för årsmötet till (anmälan måste ha kommit in senast 5/3!).
Alla som vill delta och har anmält sig, kommer att få en inloggningslänk
mailad till sig samma dag som årsmötet hålls, 7 mars.
Någon minut innan kl 18 så klickar du på den länken i mailet du fått och
då kopplas du in i mötet.
Du väljer själv (på din dator/mobil/surfplatta) om du vill synas (= ha
kameran på) eller inte synas (= ha kameran avstängd/överkryssad).
Detsamma gäller mikrofonen. Den kan slås av och på, från din
dator/mobil/surfplatta. Vill du säga något som alla ska höra så slår du på
mikrofonen, och då kan de andra mötesdeltagarna höra dig prata.
Det bästa är att ha sin mikrofon avstängd när du inte vill prata, för då blir
ljudkvalitén i mötet bättre för alla som deltar!
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Om du inte har en dator eller mobil, men vill delta i mötet, så kanske du
kan fråga en granne, släkting eller liknande om du kan få låna?
Du får också gärna höra av dig till någon i styrelsen om du undrar över
något kring årsmötet!
Kontaktuppgifter finns på: https://lotgarden.se/om-bygdegarden/styrelsen/
Välkomna på Årsmöte!

Finns det någon händig Lötsbo med snickartalang?
I Lötgården finns ett antal stolar som är lite rangliga eller rent av
småtrasiga och vi undrar om det finns någon snäll snickartalang med lite
tid över, som skulle vilja ta sig an dessa stolar och fixa till dem?
Hör av er i så fall, t.ex via mail till info@lotgarden.se

Hälsningar
Styrelsen
Micke, Carina, Anette, Annica, Kjell, Jocke, Tina, Andreas, & Madeleine

På www.lotgarden.se ser du alltid aktuell info om aktiviteter mm.

