
 

     2021-03-27 

Till 

Medlemmarna i Bunge Sockenförening 

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att i år 

genomföra ett årsmöte utan fysiskt deltagande. I stället skickar vi ut 

detta brev med Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter för 

år 2021. Vi uppmanar dig göra din röst hörd genom att:  

1) Kryssa för Ja eller Nej till Valberedningens förslag på varje rad 

eller skriva till och föreslå ett eller flera andra namn. 

2) Skicka ditt svar via e-post till information@bunge.se, via telefon 

till någon av oss i styrelsen eller lämna in din ifyllda blankett i 

slutet kuvert till Träffpunkten i Fårösund till någon av personalen 

bakom serveringsdisken. 

Svar önskas senast den 19 april 2021. 

Övriga handlingar inför årsmötet; Dagordning, Verksamhets-

berättelse, Ekonomiska rapporter, Budget och Verksamhetsplan finns 

att ta del av på vår hemsida www.bunge.se. Notera Dagordningens 

förslag till beslut vid de olika punkterna. Har du något att invända 

eller kommentera hör av dig senast den 19 april 2021. 

Den som inte har tillgång till vår hemsida kan vända sig till någon av 

oss i styrelsen, så kan vi skicka handlingarna om så önskas. 

Frågor och synpunkter som rör föreningens verksamhet tas tacksamt 

emot av oss i styrelsen. 

Anmäl gärna ny eller ändrad e-postadress. Det underlättar våra 

kontakter. 

Förhoppningsvis är coronapendemin snart över och vi kan börja träffa 

varandra i både små och större grupper. Vi avvaktar Folkhälso-

myndighetens anvisningar. 

 

Styrelsen i Bunge Sockenförening 

 

 

 

http://www.bunge.se/


 

Valberedningens förslag 

      Ja Nej 

Ordförande för 1 år 

Förslag Carina Björklund 

 

Styrelseledamöter för 2 år 

Förslag Eva Fohlström (omval) 

Förslag Ann-Britt Lantz (omval) 

Förslag Gullbritt Thorsell (omval) 

Förslag Britt-Marie Eskelund (nyval) 

(Kvarstående ledamöter är Pelle Fahlen,  

Anita Skarphagen och Kenneth Skarphagen) 

Andra namnförslag ………………………………………………………………………………… 

 

Revisorer 2 st. ordinarie för 1 år 

Förslag Bertil Eklund (omval) 

Förslag Mats Widgren (omval) 

Revisorssuppleant för 1 år 

Förslag Monica Friberg (nyval) 

Andra namnförslag ……………………………………………………………………………… 

 

Valberedning 

Namnförslag ……………………………………………………………………….... 

 

Frågor eller andra synpunkter som rör föreningens verksamhet:  


