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Två föreningar!

Fräntorp har en ideell förening,  Egnahemsföreningen, som bevakar 
de boendes gemensamma intressen och en ekonomisk förening, 
Folkets Husföreningen som äger och driver Folkets Hus.

Inbjudan till årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening 31 mars kl. 13.00

Styrelsen i Fräntorps Egnahemsförening bjuder härmed in medlemmarna till årsmöte. Vid 
årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2018 års 
verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. Det finns naturligtvis även tid för övriga 
frågor. 
Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas på hemsidan: 
www.egnahem.frantorp.nu 
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga i tryckt format i Folkets hus vid mötet. 
Vill du skicka in en motion görs detta på egnahem@frantorp.nu 

För nomineringar till styrelsen för Fräntorps Egnahemsförening meddela Charlotte Wibeck i 
valberedningen på charlotte.wibeck@gmail.com. 

Inbjudan till årsmöte för Folkets Husföreningen 31 mars kl. 14.30

Styrelsen i Fräntorps Folkets Husförening bjuder härmed in andelsägarna till årsmöte. På 
årsmötet kommer ordinarie årsmötesärenden att behandlas samt val till styrelse och revisor. 
Vi är i akut behov av nya styrelsemedlemmar! 
Övriga ärenden är information om verksamheten och status i pågående projekt som pågått 
under 2018 samt en verksamhetsplan, alternativt en plan för åtgärd om ingen ny styrelse kan 
väljas. 
Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut kan hämtas från föreningens hemsida, 
www.folketshus.frantorp.nu, och kommer finnas i pappersform i Folkets hus vid mötet. På 
samma ställe hittar du också dagordningen. 
Vill du skicka in en motion görs detta på info@frantorp.nu 
För nomineringar till styrelsen för Folkets Hus meddela Maria Isetjärn i valberedningen på 
mariaisetjarn@hotmail.com. 

Vi är i stort behov av  nomineringar till styreslerna! Kan du tänka dig 
att dra ditt strå till stacken? 
Har du frågor kontakta oss på info@frantorp.nu eller 0738972725

Välkomna! 
Styrelserna för Fräntorps Egnahemsförening och Fräntorps Folkets Husförening
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