Februari 2021

Ordförandes tankar
De flesta aktiviteter är fortfarande vilande men styrelsen har varit igång med
planeringar och möten, närmast är det årsmötet som skall förhandlas. Styrelsen
har haft digitala möten under Corona, liksom årsstämman kommer att förhandlas digitalt.
Föreningen växer och alla är förväntansfulla att få träffas, umgås och börja leva
det sociala livet. Vet att de flesta har haft det jobbigt men många har hittat ett
sätt att umgås om inte fysiskt men digitalt. Vad har vi fått med oss under resan?
förhoppningsvis att vi skall vara rädda om varandra, ta vara på möjligheter som
ges och se livet ur positivt perspektiv.
Nu skall vi tillsammans blicka framåt och ge möjligheten att umgås inom snar
framtid. Programmet i SPF Sundet erbjuder olika aktiviteter och möjligheter att
åter ses snart igen.
På återseende och var rädda om er alla.
Ordförande

Josefin Forsberg
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Årsmöte

Fredagen 12/2 kl. 13.00

Ny information om Årsmötet 2021
Den nu antagna "Pandemilagen" ger SPF Sundet tyvärr ingen möjlighet att genom det kommande årsmötet den 12 februari kl. 13.00 på det sätt som planerats.
Då regelverket på såväl lokal-, distrikts- som nationellnivå föreskriver att årsmötet skall genomföras under februari återstår bara att göra det på ett sätt som minimerar smittspridningen.
Därför kommer föreningens årsmöte att genomföras i form av ett telefonmöte
på följande sätt:
• Information om ändringar kring årsmötet samt årsmöteshandlingarna skickas ut

till samtliga medlemmar med e-post alternativt brev till de som saknar e-posttill .
• Samma information finns utlagt på föreningens hemsida.
Anmälan att deltaga på årsmötet görs till styrelsens sekreterare 070-110 25 50 på dagen innan mötet, för att erhålla aktiveringskoder till telefonmötet. På så sätt kan vi
göra kontroll på att endast medlemmar deltar på årsmötet.
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Vad som är på gång närmaste tiden
Här nedan hittar du aktiviteter som är planerade att äga rum inom den närmaste tiden. Eftersom det råder stor osäkerhet om möjligheterna att genomföra våra aktiviteter så kolla på
hemsidan om ändringar i vårt program.

Torsdag 18/3
Medlemsträff kl. 14.00

Mingel på ForSea

Torsdag 20/5
Medlemsträff kl. 15.00

Mingel och Quiz under ledning av vår egen
"maestro"

Plats: Aurora

Plats: Sachsen på Södergatan 84

Serveras: Buffé + färdbiljett, kostnad
169 kr/p

Serveras: Smörgåstårta inkl. dryck, kostnad
140 kr

Anmälan: Senast 28/2 till
Anita Nilsson 070-3509967

Anmälan: Senast 10/5 till
Anita Karlsson 070-6154909

Anmälan är bindande!

Anmälan är bindande!

Obs! Den som föredrar a'la carte köper
egen färd-biljett och betalar sin mat
på plats i restaurangen.

Betalning: Insättning på bankgiro
5502-2537,
Swish 1232617025 eller kontant

Betalning: Insättning på bankgiro
5502-2537,
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalSwish 1232617025 eller kontant.
ningen..
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalningen.
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Måndagen 14/6
Till Ven med båt
och övernattning

SPA med hotell
25-26 maj

I resan pris på 995 kr ingår eftermiddagskaffe, tre rätters kvällsmeny, frukost och
övernattning i 2-bädds rum. Kostnaden för
båtresan tillkommer.

Vardagslyx för seniorer, dels i dubbelrum, 3-rätters middag på kvällen och
frukost dagen efter.
Plats: Lögnäs gård, Laholm

Begränsat antal platser!

Tillgång till alla faciliteter
Anmälan: Anita Nilsson: 070-3509967

Pris: 1190 kr

Samling: Återkommer med mer information

Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller!

Betalning: Halva kostnaden 500 kr betalas
senast 8/4 och resterande senast 10/5. Betalning görs antingen till bankgiro 5502-25337 eller
Swish 1232617025

Sista anmälningsdag: 10 april
Anmälan: Anita Karlsson 0706-15 49 09
Obs! Glöm inte att berätta om ni har någon matallergi eller äter vegankost
när ni anmäler er.

.

4

Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet
Ordförande:

Josefin Forsberg
E-post: ordf@spfsundet.se

tel: 0733-94 6376

Vice ordförande:

Anita Karlsson
E-post: vordf@spfsundet.se

tel: 0706-15 49 09

Sekreterare:

Barbro Eliasson
E-post: sekr@spfsundet.se

tel: 0701-10 25 50

Kassör:

Lars Teinvall
E-post: kassor@spfsundet.se

tel: 0723-36 08 84

Ledamot:

Anita Nilsson
E-post: ledamot1@spfsundet.se

tel: 0703-50 99 67

Funktionärer
Valberedningens ord: Göran Frank
E-post: valordf@spfsundet.se

tel: 0731-16 91 33

Valberedningen:

Anders Hansson
tel: 0735-07 68 38
E-post: valberedning@spfsundet.se

Revisor:

Krysryna Stazewska
E-post: revisor@spfsundet.se

tel: 0708-29 4174

Webb redaktör:

Christer Ytterberg
E-post: kansli@spfsundet.se

tel: 0708-99 65 01

Eventgrupp:

Anita Nilsson
E-post: program1@spfsundet.se

tel: 0703-50 99 67

Anita Karlsson
E-post: vordf@spfsundet.se

tel: 0706-15 49 09

Monica Lindman
E-post: monica.lindman@binet.se

tel: 0703-50 99 67
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