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NYHEDER fra Essentiel Tremor Foreningen
Tak fordi du har valgt at blive medlem af Essentiel Tremor Foreningen. Du
modtager hermed din første nyhedsmail fra os.
STATUS PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
På søndag den 15. marts kl. 14, er der indbudt til Ekstraordinær
Generalforsamling i Roskilde, da bestyrelsen har brug for flere
bestyrelsesmedlemmer. Men på grund af Corona problematikken, har vi valgt at
lave online afstemning i stedet for, og på den måde undgår vi, at mødes fysisk
og smitte hinanden.
I løbet af lørdag vil der blive lagt en video op på Facebook og på hjemmesiden
og her vil formanden kort fortælle, hvad der kommer til at ske.
PRAKTISKE INFORMATIONER, HVIS MAN VIL STEMME PÅ SØNDAG
Den ekstraordinære generalforsamling vil foregå på den måde, at der på
søndag den 15. marts 2020 kl. 14:00, vil blive sendt en mail og/eller en SMS
med link til afstemningen. Når du har modtaget SMS eller mail, så klikker du på
linket og afgiver din stemme ved at klikke på dit valg. Din stemme skal være
afgivet inden kl 15:00. Ca. kl. 16 vil resultatet blive offentliggjort på facebook og
hjemmeside.
HVEM ER PÅ VALG
Vi har indtil nu modtaget en enkelt henvendelse på kassererposten og det er vi
meget glade for, men vi mangler flere bestyrelsesmedlemmer, så hvis du sidder
og overvejer at stille op, men har spørgsmål så er du meget velkommen til at
kontakte vores formand på tlf. 30593448.
Har du besluttet dig for at stille op, så venligst skriv et par linjer om dig selv og
send til formand@essentieltremor.dk. - mailen skal være formanden i hænde
senest lørdag kl. 22:00
https://mailchi.mp/0fc7fd67fd22/ekstraordinr-generalforsamling-med-online-afstemning-essentiel-tremor-foreningen
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Med venlig hilsen
Essentiel Tremor Foreningen (ET)

Find os online
Følg os på Facebook eller vores hjemmeside.
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