13.34 Ansökan om medlemskap i Löa Skola ekonomisk förening
Löa Skola / förskola och fritidshem drivs av Löa Skola Ekonomisk Förening. Föreningen erhåller bidrag från
Lindesbergs/Ljusnarsbergs kommun samt övriga kommuner vars skolpliktiga barn väljer Löa skola och
fritidshemmet Kantarellen, eller de mindre barn som väljer förskolan Trollebo. Bidragen från kommunerna
står tyvärr inte i relation med de verkliga kostnaderna som föreningen har. Detta gör att vi ständigt är på
"jakt" efter betalande medlemmar, sponsorer eller privata bidrag. Tänk på att du inte behöver ha barn i skolan
eller på dagis för att vara medlem, kanske har du barnbarn där eller kanske du bara vill stödja föreningen,
för barnens och bygdens framtids skull!
Hjälp föreningen att överleva, låt våra barn gå i skola i sin närmiljö.
Bli medlem i Löa skola ekonomiska förening.

Ja, jag/vi vill stödja föreningen och ansöker härmed om att bli medlem i
Löa Skola ekonomisk förening.
Datum:

Årsavgift

Namn 1

200 kr
Namn 2

100 kr
Namn 3

50 kr
Namn 4
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0 kr
Namn 5

0 kr

Adress
Postadress:
Telefon:

Min/vår ansökan kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte.
Inträdesavgiften (engångsavgift) är 100:- och medlemsavgiften är 200 kr för person 1,
100 kr för person 2 och 50 kr för resterande familjemedlemmar per år.
Varje betalande medlem/familjemedlem, som fyllt 18 år, har rösträtt vid årsmöten eller andra skriftligen
kallade möten. Årsavgiften berättigar dock ej till röstning vid styrelsemöten.
Lämna ansökan till personalen i skolan, på dagis eller fritids.
Det går också bra att ta kontakt med någon i styrelsen.
Vid eventuellt utträde vill ni då skänka inträdesavgiftern till skolans Barometerfond eller få den återbetalad?
Kryssa i ert val.
Skänka

Återbetala

Löa Skola Ekonomisk Förening
Östra Löa 304
714 94 KOPPARBERG

Tel Skola
Tel Exp
Epost:

0580-301 00
0580-303 07
loaskola@loaskola.se

Bankgiro: 5870-4115
www.loaskola.se

