Kallelse!


Välkommen till Ull i Upplands årsmöte den 19 mars 2021 kl. 17.30
i år digitalt i Zoom inkl. föredrag av Tant Kofta - Lotta Blom!
Anmälan:
● Vi använder verktyget Zoom och du som vill vara med på årsmötet måste
först registrera dig via en länk som kommer i inbjudan - det behöver du göra
senast den 17 mars.
● Du kommer då att få ett bekräftelsemail med ytterligare information och
inloggningslänk till själva årsmötet den 19 mars kl. 17.30.
● Med den länken kommer du in till "väntrummet" och därifrån blir du insläppt till
mötet. Vi släpper in 30 minuter före starten av årsmötet för att alla ska hinna
testa tekniken.
● Om du planerar att delta via läsplatta eller mobiltelefon behöver du ha laddat
ner Zoom-appen innan du går in och registrerar dig.
● Tänker du sitta vid dator behöver du bara klicka på länken för att komma in i
Zoom
● Uppstår det problem kan du kontakta mig Eva Norgren 0703557530
Dokument / hemsida:
● Istället för att skicka ut dokumenten som hör årsmötet till kommer de inkl.
dagordningen att finnas på hemsidan www.ulliuppland.se senast den 7 mars
att ta del av alt. ladda ner för den som önskar!
● Där finns också föreningens stadgar och information om medlemskap.
Medlemskap:
● Rösträtt kräver medlemskap - glöm inte att förlänga/betala medlemsavgiften!
● Medlemsavgiften för 2021 är 250 kr och betalas in på föreningens bankgiro
5073-0365 alternativt kan du använda swish till 1231310705.
● Var noga med att ange ditt namn och din e-postadress i meddelanderaden
så vi kan kontakta dig vid behov.
● Vi vill gärna bli fler - du kanske känner någon som vill ansluta till oss och
därigenom bidra till att främja tillvaratagandet av en närproducerad och
miljöanpassad resurs!

Kallelse!


Föredrag, Tant Kofta om sitt samarbete med Båvens spinnhus i projektet
#Ullen vi ärvde
● Alla medlemmar inbjuds att lyssna gratis på föredraget som startar efter en
kort paus efter årsmötets slut.
● Dock går det självklart bra att lyssna på föredraget utan att vara medlem i Ull i
Uppland - då ska kostnaden 150 kr vara inbetald senast den 15 mars! Vi
kommer inte att kunna administrera sena inbetalningar!
● Se betalningsuppgifter ovan - OBS efter inbetalt belopp den 15 mars kommer
du att få en inbjudan till Zoom, se ovan.
Välkomna hälsar styrelsen!

