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Til medlemmene i Songvaar Fyrs Venner 

Søgne 6/2-2022 

 

 

Innkalling til årsmøte i Songvaar Fyrs Venner 2022 

Årsmøtet avholdes tirsdag 1/3-2022 kl 1800 på Teams. 

 

Siden vi fortsatt har stigende smitte rundt oss ønsker vi heller ikke i år å gjennomføre årsmøtet 

ved fysisk oppmøte. Når årsmøtet avholdes på Teams så må vi ha påmelding til e-postadresse:  

post@songvaarfyr.com innen 24/2-2022, kl 1800. For de som ikke har e-post kan påmelding ringes 

inn til tlf 913 50 056 – Geir Smebøle innen samme frist. 

 

Deler av styret vil sitte samlet på Søgne Gamle Prestegård. 

For å være med på årsmøtet må du har lastet ned Teams enten til PC eller telefon/nettbrett på 

forhånd. Møtet avholdes i år kun som digitalt møte og stemmegivning gjøres ved håndsopprekking 

i Teams. Det kan kun avgis en stemme pr betalende medlemskap. Link til møtet vil bli sendt til den 

e-post adressen vi har registrert på det enkelte medlem. De som ikke har e-post, vil få tilsendt en 

link til møte via SMS. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 15/2-2021, som er 2 

uker før årsmøtet, til: post@songvaarfyr.com eller til postadresse: Daleheia 15 A, 4640 Søgne 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest        

2 uker før årsmøtet på e-post og lenke til Songvaar Fyrs Venners hjemmeside. 

www.songvaarfyrsstasjon.com. De som ikke har e-post, vil motta dokumentene i posten. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Songvaar Fyrs Venner i 

minst én måned, fylt 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til Songvaar Fyrs Venner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og 

forslagsrett.  

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Søgne 6/2-2022 

Med vennlig hilsen 

for Songvaar Fyrs Venner 

Geir Smebøle 

daglig leder/styremedlem  
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