
Inbjudan årsmöte!         
 

Välkommen till Ull i Upplands årsmöte den 19 mars 2021 
med start kl. 17.30 i år digitalt i Zoom! 

Anmälan: 
1. Vi använder verktyget Zoom och du som vill vara med måste först registrera 

dig via registreringslänken nedan - det behöver du göra senast den 18 
mars. 

 
2. Du kommer då att få ett bekräftelsemail med en inloggningslänk till själva 

årsmötet den 19 mars med start kl. 17.30 - som längst 18.45 
 

3. Med den länken kommer du in till "väntrummet" och därifrån blir du insläppt 
till mötet. Vi släpper in 15 minuter före starten 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 

 
 

Registreringslänk! 
 

OBS! 
● Uppstår det problem med inloggning eller tekniska problem under årsmötet 

kan du kontakta  
○ Ewa Andersson 0735186810 eller  
○ Margita Thörnström 0720621895 
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwucOuqqzIqE903uVwdwK5tHzOzXRqX9cjl


Inbjudan årsmöte!         
Årsmötesdokument! 

● Istället för att skicka ut dokumenten som hör årsmötet till kan du hitta de för 
genomläsning och/eller nedladdning från vår hemsida www.ulliuppland.se 
under rubriken Årsmöte! 

● Där finns också föreningens stadgar och information om medlemskap.  
● Revisionsberättelsen och årsbokslut, saknas! 

Medlemskap: 

● 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! 

● 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. 

 

OBS inbjudan till föreläsningen för dig som medlem med start 19.00 
kommer i separat mail!  

 
Välkomna hälsar styrelsen! 
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http://www.ulliuppland.se/

