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Till medlemmarna i SPF Seniorerna Tuve Göteborg 
 
Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens restriktioner inte skärps 
ytterligare ser det ut som om vi kan ha våra sammankomster med den självklara förutsättningen 
att alla som vill delta är fullvaccinerade och symptomfria. I enlighet med restriktionerna kommer 
dock vaccinpass/vaccinationsbevis ovillkorligt att krävas för närvaro vid våra möten. 
 
Om smittläget i samhället förvärras så att vi inte kan genomföra vårt årsmöte fysiskt som 
planerat kan vi tvingas skjuta årsmötet till senare i vår alternativt genomföra det som ett årsmöte 
per brev som vi fick göra förra året. 
 
Vi önskar Dig en god fortsättning på det nya året och välkomnar Dig till ÅRSMÖTE 
tisdagen den 22 februari 2022 kl 11.00 i samlingslokalen, Kulturpunkten, Tuve Torg. 
 
Motion, som medlem önskar få behandlad på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den 

25 januari 2022 under adress Margareta Glise, Almhöjdsvägen 81, 417 46 Göteborg eller epost 

margareta.glise@telia.com. 

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 kommer att finnas på föreningens hemsida och i 

SPF-appen två veckor före årsmötet och finnas tillgängliga på årsmötet. 

Som vid tidigare årsmöten kommer vi att servera smörgås, dricka, kaffe och kaka på årsmötet. 

Enligt tidigare årsmötesbeslut skall vi ta ut den vanliga mötesavgiften, 50 kr, även på 

årsmötena. 

Föranmälan om närvaro på årsmötet är obligatorisk och bindande.  Anmälningslista kommer 

att cirkulera på januarimötet den 18 januari. Du kan också anmäla dig till Kjell Setterstig per 

telefon/sms 0733-210961 eller epost kjell@setterstig.se senast tisdagen den 15 februari. 

Som vi presenterade i programhäftet för hösten 2021 och våren 2022 får vi efter årsmötes-

förhandlingarna åter lyssna till en av Sjöfartsmuséets duktiga pedagoger Ninna Boberg.  

Hon skall nu berätta om den tidigare karantänen på Känsö under rubriken ”Pest och kolera”.  

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 280 kr. Eftersom vi nu har s k central uppbörd är det 

förbundet SPF Seniorerna som under januari skickar faktura till varje enskild medlem. Den 

skall vara betald senast den 28 februari 2022. Är ni två i hushållet betalas varje faktura separat. 

För att de skall veta vem som betalat är det viktigt att ange det OCR-nummer som finns på 

fakturan oavsett om du betalar via avi eller via internet. Observera att du inte skall betala din 

medlemsavgift till föreningens plusgirokonto. 

 
Välkommen hälsar styrelsen 
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