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Till ordförande, sekreterare och kassör 

i alla NRF anslutna föreningar. 

 

Extra Nyhetsbrev 2020-03-21 
  
NRF:s förbundsstyrelse har den 21 mars haft ett digitalt styrelsemöte via programmet Zoom. Bland besluten 
vill vi, med anledning av Corona-epidemin, lämna följande information.
  
+ Samtliga föreningar, som ännu inte har haft årsmöte, har generell dispens för att senarelägga årsmötet 
t o m 2020-06-30. 
  
+ Förbundsstämman den 16 maj 2020 är 
15 augusti 2020. Reservdatum är den 26 september 2020.
  
+ Medlemsavgiften för innevarande år ska, enligt stadgarna, för de
till föreningen redovisas till NRF:s konto
pengarna senast den 31 mars 2020 finnas på 
För 2020 är avgiften 150 kr per medlem.
 
Välkommen att kontakta kansliet vid oklarheter
 e-post kansli@nmrf.se eller tel 0730 47 24 00
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Förbundsstyrelsen 
 

 

 

 

EXTRA NYHETSBREV  2020-03
 från 

Till ordförande, sekreterare och kassör  

NRF:s förbundsstyrelse har den 21 mars haft ett digitalt styrelsemöte via programmet Zoom. Bland besluten 
epidemin, lämna följande information. 

+ Samtliga föreningar, som ännu inte har haft årsmöte, har generell dispens för att senarelägga årsmötet 

+ Förbundsstämman den 16 maj 2020 är flyttad. Just nu hoppas vi att Stämman kan gen
5 augusti 2020. Reservdatum är den 26 september 2020. 

+ Medlemsavgiften för innevarande år ska, enligt stadgarna, för de som hittills har betalat sin medlemsavgift 
konto.   För att föreningens ombud ska ha rösträtt på Stämman  ska 

31 mars 2020 finnas på NRF:s  bg konto  5360-9855.  
per medlem. 

Välkommen att kontakta kansliet vid oklarheter 
eller tel 0730 47 24 00 

03-21 

NRF:s förbundsstyrelse har den 21 mars haft ett digitalt styrelsemöte via programmet Zoom. Bland besluten 

+ Samtliga föreningar, som ännu inte har haft årsmöte, har generell dispens för att senarelägga årsmötet  

tämman kan genomföras den  

som hittills har betalat sin medlemsavgift 
ha rösträtt på Stämman  ska 

LG
Maskinskriven text
Tillägg:Vi återkommer med nytt datum för anmälan till Stämman.Förbundsstyrelsen




