Umeå 2018-06-05
Till alla Saltföreningar i Västerbotten

Hej!
Den 18-20 oktober är det dags för Nära Jesus-konferens i Skellefteå. Temat är ”Gå därför ut”
Salt Västerbottens årsmöte kommer att äga rum under konferensen,
lördag den 19 oktober, kl 15.00-17.00, Pingstkyrkan, Skellefteå.
Fullmaktsgranskningen hålls innan årsmötet 14.30-15.00.
Efter att vi avlutat årsmötet äter vi tillsammans.
Vi hoppas såklart att det finns många barn och unga i er förening som vill vara med och bidra
med tankar och åsikter om hur Salt Västerbotten kan bli ännu bättre! Uppmuntra era
Saltmedlemmar att åka dit så mycket ni kan. Ni som ordföranden/ ledare är väldigt viktiga i detta
arbete och om ni inte själva finns med i verksamheten vill vi gärna att ni uppmanar era ledare att
sprida denna information!
Några saker som är bra att veta:


Fullmakter till Saltföreningsombud följer med detta brev. Dessa ska ombuden ha med
sig när det kommer till årsmötet, korrekt ifyllda så klart! Antalet ombud er Saltförening
får skicka finns att hitta i utdragen från stadgarna på fullmakten. På
www.efsvasterbotten.se finns årsmöteshandlingar så att ni på bästa sätt kan förbereda
er inför Salt Västerbottens årsmöte.



Just nu pågår arbetet med att hitta nya ledamöter till styrelsen. Det finns fortfarande
behov av några till, så be gärna och tänk över om det finns någon från ditt sammanhang
som kan vara rätt för denna uppgift. Vi söker personer mellan 15-100 år som vill verka
för att Salt Västerbotten ska få vara en levande förening i vårt distrikt. Om du själv vill
vara med i styrelsen eller har någon på förslag, kontakta Oscar Richardsson.

Vi från kansliet vill också passa på att önska er välsignelse och glädje i ert viktiga arbete!
Herrens frid!
/ Oscar Richardsson, Distriktskonsulent, ungdom EFS/ Salt Västerbotten
oscar.richardsson@efsvasterbotten.se
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