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Kallelse till 291:a fiireningsmötet 2020
Medlemmar i Likbärarelaget Enigheten i Malmö kallas härmed till stadgeenligt foreningsmöte
Fastlagsmåndagen den 2 4ze februari klockan I 9.00.
Platsen ftir ftireningsmötet är Siriusordens lokaler på Rundelsgatan 17 i Malmö.
Från klockan 18.00 serveras "hetvägg", fastlagsbulle med varm mjölk och kaffe.
200kr i årsavgift. höjt fr.o.m 2020 efter beslut föreningsmötet 2019.
Konr ihåg att årsavgiften enligt våra stadgar måste vara Laget tillhanda senast I månad efter årsmötet.
DLr ska som medlem betala

För de som skall stanna kvar och delta i måltiden så måste detta anmälas och betalas i ftrskott
så att måltidsavgiften finns på Lagets Bankgirokonto senast den 14:e februari.
Priset ftir måltiden är 280kr ftr medlemmar. I måltiden ingår 3 sorters sill med alla tillbehör
och en varmrätt bestående av Femöring på oxfil6medaljong med tillbehör.
Tar du med en gäst skall även han betala 280kr ftir måltiden.
Du som värd måste betala in denna måltidsavgift i ftireskriven tid. Anmälan är bindande.
Detta är enda sättet att garantera deltagande i måltiden.
Inbetalning av årsaveift" måltidsavsift samt ftir eventuell qäst sör du till Bq: 163-0003.
Glöm inte ange ditt # eller namn och gästens namn vid inbetalningen.
Du kan även maila gästuppgifter till niegemann@telia.com
Du är alltid välkommen att endast bevista ftireningsmötet, anmäl diq i entr6n när du kommer.
Dagordning för mötet hittar du på Lagets hemsida, www.enigheten.ors, där du också kan ladda ner
den. Övriga handlingar såsom verksamhetsberättelse, förslag till forvaltningsstat rekvireras från
skattmästaren via mail. Skriv ut och ta med handlingarna till föreningsmötet.
Besök ofta Lagets hemsida för aktuell information om Laget och kommande aktiviteter.
Laget behöver fler seriösa medlemmar som är intresserade att delta i vår samvaro och känna
gemenskapen iLaget.
Tveka inte att bjuda in någon/några av dina vänner till vårt föreningsmöte och inträdesansökan finner
du också på vår hemsida under fliken medlemskap.
Vä I komna
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Skattmästare/ Skrivare

Älderman

Om du bytt, vänligen meddela din aktuella mailadress

till

Skattmästaren. Tack!!

Anmälan orn dödsfall eller adressändring lämnas till Skattmästaren Bo Niegemann,
Järnvägsgatan 5 A,231 44 TRELLEBORG - mobil 070-7686565
E-post: niegemann(gltelia.corn Hemsida: wrvw.enisheten.org. Bankgiro: 163-0003
Registerutdrag med släktutredning skall bifogas anmälan om dödsfall samt namn och adress å efterlevande maka
eller fullmakt för begravningsbyrå.

