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God fortsättning på det nya året! 
Under 2014 har 117 föreningar blivit medlemmar i Umeå Föreningsråd. Det är vi 
mycket glada för men inför vårt 50-årsjubileum 2015 vill vi att fler föreningar ansöker 
om medlemskap. 
 

Årsmöte 2015 
Boka redan nu in Umeå Föreningsråds årsmöte som blir tisdag 31 mars. 
Vi håller till i lokal Maskrosen (HSO-huset) Storgatan 76. 
 
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. 
 
Mer information om årsmötet finns i bifogad kallelse. Ombudsfullmakten som lämnas 
på vårt årsmöte bifogas. Kallelsen och ombudsfullmakten finns också att hämta här. 
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http://umeaforeningsrad.se/wp-content/uploads/2015/01/Valberedning-2015.pdf
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Nya medlemsföreningar 
Det är mycket glädjande att fler föreningar i Umeå kommun vill bli medlemmar i 
Umeå Föreningsråd. 
Vid styrelsesammanträdet den 7 januari 2015 beviljade styrelsen ansökningar om 
medlemskap från följande föreningar: 
Umeå Dansimperium, Furunäs/Bullmarks IK, Röbäcks Skidklubb och Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds lokalavdelning Umeå. 

 
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. 
 

Medlemsavgift 2015 
Medlemsavgiften för 2015 är 100 kronor som betalas senast 31 januari till följande 
bankgiro 5486-7072. 

 
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  
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