Nyhetsbrev mars 2021

Inbjudan till årsmöte - digitalt

Inbjudan till Hela Sverige ska leva Sörmlands ordinarie årsmöte tisdag den 13 april
kl.18.30. Mötet kommer att hållas digitalt via det digitala mötesverktyget Zoom. Även ev.
omröstningar görs via de tjänster som finns i Zoom.

Ordinarie årsmötesagenda gäller och handlingar skickas till dig som anmält dig i god tid
innan mötet. Stadgeändring är ett av de ärenden som kommer att behandlas inom mötets
ram.
Du anmäler dig till det digitala årsmötet genom att skicka ett meddelande till
hssl.sormland@gmail.com senast den 6 april. I din anmälan anger du namn, organisation,
e-postadress (dit vi skickar handlingarna) och mobiltelefonnummer.
Väl mött den 13 april!
save the date - landsbygdsting 28 maj

Inom styrelsen tillsatta arbetsgrupp har inlett arbetet inför 2021 års Landsbygdsting. Även
detta blir digitalt i dessa pandemitider. Fredag 28 maj är datum som är satt för årets ting.
Årets tema blir Leader och de båda Leaderområdena som rymmer Hela Sverige ska leva
Sörmlands geografiska område kommer att representeras av sina verksamhetsledare.

Vad är Leader och vilka möjligheter finns för just oss? Vad är viktigt för länet under nästa
programperiod? Detta är ett par av de frågor som Landsbygdstinget kommer att ta upp.
Save the date och vi återkommer med mer info!
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Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier

Vi har också en Youtubekanal som heter Hela Sverige ska leva Sörmland. Här finns filmer
från tidigare Landsbygdsting, 2020 års mottagare av utmärkelserna m.m.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva
Sörmland” på Facebook.
Gilla oss genom att trycka på den rätta
knappen.
På Instagram heter vi hsslsormland.
Följ oss gärna!
Gå gärna in på vår hemsida och har du synpunkter eller idéer så hör gärna av dig på
hssl.sormland@gmail.com
Webadressen är https://helasverige.se/soermlands-laen/
Web: www.helasverige.se eller Hela Sverige Sörtmlands web
https://helasverige.se/soermlands-laen/
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett
e-postmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddelar detta.

