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Kallelse till årsmöte 2015 
Umeå föreningsråd kallar till årsmöte tisdagen den 31 mars 2015, kl. 18:00 – 20:30.. 
Vi håller till i lokal Maskrosen (HSO-huset) Storgatan 76. 
 
Mer information om årsmötet finns i bifogad kallelse. Ombudsfullmakten som lämnas 
på vårt årsmöte bifogas. Kallelsen och ombudsfullmakten finns också att hämta här. 
 
Motioner som skall tas upp på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 
2015-02-28. Det går bra att maila in motioner till info@umeaforeningsrad.se. 
 
Valberedningen för Umeå Föreningsråd söker nomineringsförslag bland Umeås 
föreningar för val av styrelse inför Umeå Föreningsråds årsmöte 2015. Läs mer om 
valberedningens nomineringsinformation här. 
 
Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på vår hemsida senast den 15 mars 
2015. 

Nya medlemsföreningar 
Det är mycket glädjande att fler föreningar i Umeå kommun vill bli medlemmar i 
Umeå Föreningsråd. 
Vid styrelsesammanträdet den 4 februari 2015 beviljade styrelsen ansökningen om 
medlemskap från Frivilligcentralen. 

 

http://umeaforeningsrad.se/om/dokument
mailto:info@umeaforeningsrad.se
http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2015/01/Valberedning-2015.pdf
http://umeaforeningsrad.se/om/dokument


 

Påminnelse - Medlemsavgift 2015 
Information har tidigare skickats ut till våra medlemsföreningar om att 
medlemsavgiften ska betalas senast den 31 januari. När detta medlemsbrev skrivs 
fattas det fortfarande föreningar som inte har betalt för 2015. Ni som känner igen er 
ombeds betala denna.  
Medlemsavgiften för 2015 är 100 kronor som betalas till bankgiro 5486-7072. 

 

Inbjudan till träff för Er som arbetar med integration 
Välkomna till inspirationsträff för Er som arbetar med Integration den 23 mars i 
Sessionsalen på Länsstyrelsen kl. 13.00–16.00. 
Under träffen kommer vi att få lyssna på de § 37 a-insatser som beviljats under 2014. 
Vi kommer även att informera om 2015 års utlysning av de olika § 37 medlen samt 
ge tips och råd inför ansökan, bland annat hur man ska tänka kring 
jämställdhetsintegrering i sin ansökan. 
Anmäl er senast måndagen den 13 mars via mail till Heddie Faghir,   
hedyah.faghir@lansstyrelsen.se. Ange eventuell allergi/specialkost 
För mer information, se bifogat program här 

 

Hemsidan  
Besök gärna vår hemsida www.umeaforeningsrad.se.   
På hemsidans förstasida lägger vi kontinuerligt upp nyheter och annan relevant 
information som rör våra medlemsföreningar. Vi kommer även att lägga ut artiklar 
från våra medlemsföreningar på vår hemsida. 

 

Bidrag att söka inom Erasmus+ Ung & Aktiv 2015 
Sista ansökningsdagar inom Erasmus+ Ung och Aktiv för 2015 är: 
4 februari (12.00) för projekt som startar mellan 1 maj – 30 september. 
30 april (12.00) för projekt som startar mellan 1 augusti – 31 december. 
1 oktober (12.00) för projekt som startar mellan 1 januari – 31 maj 2016. 
www.mucf.se  
 

 
 

mailto:hedyah.faghir@lansstyrelsen.se
http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2015/02/Program-inspirationstr%C3%A4ff-150323.pdf
http://www.umeaforeningsrad.se/
http://www.mucf.se/

