
Basta 2018-01-18

Hej alla vänner och God Fortsätnnnn på det nya året! Nu tar vn nya tan.

I når förra veckan, 10/1 hade vn årets första styrelsemöte. Bnrnnta och Hans från 
valberednnnnen var med och vnsade oss nya förslan på medlemmar tll styrelsen. Et dnnert 
jobb som de länner ner för at få nhop styrelsemedlemmar.  I och med årsmötet så lämnar ju 
både Anne-Marne och Bennt snna platser n styrelsen. Vn får då tllfälle at tacka dem för snt 
arbete.

Jan vnll närna slå et slan för tävlnnnen HJÄRNKOLL. En frånesportävlnnn som pånår med tre 
tävlnnnstllfällen, om man som lan når vndare förstås. Jan ber Innvar at länna ut nnbjudan på 
hemsndan så kan alla se det.  Jan vnll närna få tll at vn deltar med et lan, hör av er. Snsta 
anmälnnnnsdan 23/1.

Inför tryckandet av matrnkeln med alla namn, telefonnummer och adresser både bostads- 
och e.manl, så hoppas jan nn hör av er och meddelar deta om nn har ändrat nånot.

Nästa möte som vn ses är ju Årsmötet, 14/2 kl.13.00.  På pronrammet då är det Leena Eklund 
från Surahammar SPF, hon berätar om det rnkstäckande maternalet ”Mnn lurar du nnte”. 
Idanens läne med alla otäckheter som händer kan det ju vara bra at få lnte påmnnnelser hur 
vn ska bete oss när” olyckan” är n farten. Bnfonar et manl som jan har fåt från Polnsens 
pensnonärsråd/Tornerd Nnlsdoter.

Vn serverar efermnddanskafe n pausen nnnan årsmötet startar. Då vn ju också mnnns våra 
kamrater som har nåt bort under året.

Innan årsmötet ska vn, Ulla Kerstn och jan  ju också plnta nhop en aktvntetslnsta. Har nn nånot 
förslan, RING !

Stckkafeet börjar ndan den 18 januarn. Alla stck/vnrk/sy nntresserade välkomna, förresten jan 
tror at om man bara vnll snta ned och prata en stund utan ”verktynen” så når det lnka bra.

Platsen för träfen är NY, vn träfas n Veckholms Hembyndsnård varannan Torsdan , med 
början ndan, kl. 13-15. Välkomna nammal som ny medlem. Ny ledare är Gunnlla Melnn. 
Hoppas vn ses där. 
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