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Till medlemsföreningar i Dalarnas Folkrörelsearkiv 

 
I år kommer Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte att hållas på Kulturhuset Svanen i 

Borlänge (se bifogad karta på baksidan).  

 

Mötesdetaljer: 
Datum: lördagen den 25 april 

Starttid: 10:00 – Kaffe och smörgås 

10:30 – Årsmötet börjar 

Vi fortsätter till vi är färdiga! 

 

I detta utskick hittar ni: 

1. En formell kallelse och ombudsfullmakt som inkluderar instruktioner om hur ni 
anmäler er till årsmötet. 

2. Information om var ni kan hitta årsmöteshandlingarna.  
3. Lite kort om några av de ämnen som kommer att diskuteras under mötet. 
4. Vägbeskrivning till årsmöteslokalen 

 

 

Information om årsmötet: 

Under hela 2019 har en grupp ur styrelsen undersökt ett nytt sätt att hantera 

medlemsavgifterna och hyllmetersavgifterna. För att se till att er vilja hörs är det 

viktigt att er föreningar skickar en representant till årsmötet!  

 

Förra året fyllde Dalarnas Folkrörelsearkiv 60 år! Detta firades med att dra igång ett 

projekt som ska resultera i en present på vår 65-årsdag! Vi önskar därför att ni delar 

med er av era minnesskrifter, eller om ni vill skriva något nytt, som sedan kan 

publiceras i en gemensam bok över Dalarnas Folkrörelsearkivs medlemmars historia.  

 

Årsmöteshandlingar:  
Styrelsen har i år beslutat att vi ska värna om miljön och inte skriva ut och skicka alla 

årsmöteshandlingar per post. Istället kommer de att finnas tillgängliga för 

nedladdning på vår webbplats (www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se) minst tre veckor 

innan mötet går av stapeln. Handlingarna kommer att ligga under rubriken ”För våra 

medlemmar”. 

 

Vill ni fortfarande få dem skickade på posten så kontakta arkivet så  

skickar vi dem till er antingen per post eller mejl.   

 

Styrelsen och personalen för Dalarnas Folkrörelsearkiv hälsar er hjärtligt 

välkomna! 
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Karta till Kulturhuset Svanen – Borlänge 

 

  ”Kupolen” 

Adress för årsmötet: 

Kulturhuset Svanen 

Hesseliusgatan 1,  

784 30 Borlänge 


