
Kallelse årsmöte FK Zoom
8 juni 2021 utanför Fiskingegården

Hej alla medlemmar, nya som gamla.
Här kommer kallelsen till årsmötet som äger rum tisdagen den 8/6-2021 kl 18:30 utanför
Fiskingegården. (Karta för att hitta dit).

Anmäl er senast måndag den 7/6.
Ni anmäler er till Johannes.
073 - 657 65 20 / johannesnennelarsson@gmail.com

Nedan följer viktig information!

Förhandlingar - Fika - Fotopromenad
Vi börjar mötet med de traditionella årsmötesförhandlingarna.
Bifogat har ni kvällens dagordning och styrelsen förslag på medlemsavgift för
verksamhetsåret 2021.

Övriga dokument får ni på plats.

Vi hoppas att vi blir ett stort antal medlemmar då detta är viktigt för föreningen och
beslutsunderlaget på mötet.

Eftersom det är ett speciellt år så blir det också ett speciellt möte. Vi kommer vara utomhus
på grusplanen framför Fiskingegården. Därför får alla parkera på den lite större ytan utanför
staketet.
På grusplanen kommer vi att placera ut stolar på rätt avstånd från varandra, i de sällskap
man lever.

Det är viktigt att alla tar detta på allvar och tillsammans gör vi det absolut bästa av
situationen. Handsprit och annan skyddsutrustning ansvarar man själv för.

Vi kommer ha en extern årsmötesordförande på plats för att mötet ska flyta på så smidigt
som möjligt.

Har ni minsta fråga kring årsmötet tveka inte att höra av er till styrelsen eller Johannes.

https://goo.gl/maps/Lfh5LXxHAWvZGUfU8
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Efter förhandlingarna så fikar vi.
Rent traditionsmässigt brukar vi bjuda på tårta men detta är inte möjligt i år pga.
försiktighetsåtgärder med anledningen av pandemin.
Men det betyder inte att vi inte kan erbjuda en fantastisk fikastund.

Vi har likt julmötet i vintras fått till ett erbjudande för klubbens alla medlemmar hos
Smörgåsverkstan i Örebro på Storgatan 29. En chans att både stötta en liten företagare och
lyxa till det på en tisdagskväll.

Räkmacka + dryck för 95:- (Ord. pris 127:-)

Man beställer via att ringa eller sms:a Carin på 072-328 08 28.
Uppge kampanjkod FK ZOOM.
Ni kan välja mellan att hämta själva eller lägga undan så tar Johannes med sig det till
mötet.

Ni har till måndag den 7/6 kl 16:00 på er att beställa era mackor.
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Önskar ni ha med egen fika är det självklart okej.
Ni får även ansvara för att ha med eget kaffe då vi inte kommer servera detta från
klubbens håll.

När fikastunden är avklarad och vi hjälpts åt, på ett smidigt och säkert sätt, att ställt in
alla stolar är det tänkt att vi ska ta en liten fotopromenad i närområdet. Med fokus på att
öva lite närbild och makrofotografering inför utomhusmötet den 22/6 inne i Örebro.

Så vi vill att alla tar med sig sina kameror, laddade batterier, tomt minneskort och all
annan utrustning ni finner lämplig för tillfället.

Hoppas verkligen vi ses på tisdag och glöm inte att anmäla er till Johannes.

// Styrelsen FK Zoom


