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Kallelse     Älmhult 2018-02-18 

Bästa medlemmar & faddrar i föreningen Barn och Framtid. 

Härmed kallas ni till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, den 23 mars 2018 kl. 18.30 

i Församlingshemmet Himlagård, Kyrkplatsen 3 Höganäs.  

 

Utöver kallelsen finner ni bifogat som pdf dokument:  

 Förslag på dagordning  

 Verksamhetsberättelse 2017 

 Resultat och balansräkning för 2017 

 

Samtliga dokument återfinns upplagda på föreningenshemsida, www.barnochframtid.se 

Verksamhetsberättelsen undertecknas av samtliga styrelseledamöter strax innan årsmötet, då vi är 

utsprida över södra Sverige.    

  

-Vår önskan är att så många som möjligt av er vill sluta upp. Vi har därför beslutat att lägga 

årsmötet tidigt en fredag kväll innan helgens alla aktiviteter drar igång med förhoppning att vi på 

detta sätt lyckas locka fler medlemar till att komma.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar liksom en gemytlig gemenskap omkring våra gemensamma 

intressen - barnen på de tre barnhemmen i Indien - utlovas. Alla val till olika styrelseposter är 

förberedda av valberedningen. Vi bjuder på kaffe, te, jos samt smörgås.   

Vi vill också påminna om medlemsavgiften, 100 kr/person och år, som är mycket viktig för 

verksamheten eftersom denna avgift i stort sett täcker kostnaderna för vår administration. Alla 

övriga insamlade medel kan då gå till de ändamål de är avsedda. Alla betalande medlemmar har 

rösträtt på årsmötet. En betald medlemsavgift ger en röst vid årsmötet. Vi förutsätter att alla 

faddrar vill stödja föreningen genom medlemsavgiften.   

Swisha in er medlemsavgift till: 1230498964 (Barn och Framtid) eller bankgiro 613-9554. Vid 

Swishinbetalning får ni väldigt gärna räkna upp 2 kr då banken tar detta i avgift varpå 

föreningens behållning för medlemsavgift annars stannar på 98 kr. 

Själva årsmötet beräknas ta ca 30 till 45 minuter. 

Hoppas vi ses! 

/Styrelsen Barn och Framtid genom David Carlson ordförande. 

http://www.barnochframtid.se/
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