VIKTIG INFORMATION!
ÅRSMÖTET ÄR FRAMFLYTTAT TILL 23:E MARS (23/3).
Tidigare restriktioner kring Covid-19 har gjort det svårt att planera in årsmötet tidigare (se gärna
protokoll från styrelsemöte 2022-01-20 som enligt stadgarna finns tillgängligt på hemsidan och på
badet).
Kallelse till årsmötet, med information om tid och plats, kommer i år att finnas på hemsidan samt
på anslagstavlan på badet (även det enligt stadgarna). De som har mejladresser registrerade i vårt
medlemsregister kommer även att få kallelsen och övrig dokumentation via mejl.
Observera alltså att kallelse till årsmöte inte längre kommer att sändas ut via post.
Dokumentation som till exempel verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan
och i pappersform i kassan.
MEDLEMSAVGIFT
Inbetalningskort för medlemsavgift samt en del övrig information kommer att skickas per post
inom kort. Senaste tidpunkt för betalning av medlemsavgiften är i år 2022-04-15 då föreningens
utskick i år är försenat på grund av pandemin.
Vi vädjar dock till din föreningsanda och är tacksamma om du ändå har möjlighet att betala in
avgiften så snart som möjligt.
Den som har hyttplats sedan tidigare måste betala hyttavgift senast 2022-04-15 som separat
inbetalning.
Såväl medlems- som hyttavgifter och annan nyttig information finns på årets Kom-Ihåg-Lista som
finns tillgänglig på hemsidan Rååbadarna.se samt i kassan på badet.
KOMPENSATION FÖR BASTUKORT FÖR ATT BADET VAR STÄNGT VÅREN 2021
Vi har uppmärksammat att det tidigare har kommunicerats att man ska kunna ta del av
kompensation med anledning av badets tillfälliga avstängning på grund av Covid-19. Nuvarande
styrelse har därför beslutat följande:
Den som vill göra anspråk på förlängning av sitt bastukorts giltighetstid behöver
mejla sitt anspråk med bifogad kvittokopia till tillgodo@raabadarna.se senast 2022-03-11.
Ansökan ska innehålla fullständigt namn, mejladress, telefonnummer samt totala tiden för
anspråket, det vill säga önskat antal veckor eller månader för kompensation. Skriv även vilket
datum som bastukortet startade.
Den som inte har tillgång till mejl kan skriva ner ovanstående uppgifter på papper och lämna i
kassan på badet.
Har du frågor? Skicka ett mejl till styrelsen@raabadarna.se
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