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 Medlemmar i SPF Seniorerna Vintergäcken 
 

 Första halvåret 2019 med Vintergäcken 

 Välkommen till en ny termin med Vintergäcken med många intressanta aktiviteter. 
Det här är det sista medlemsbrevet jag skriver. Vid årsmötet i februari avgår jag 
efter 16 år som ordförande. Det har varit en mycket stimulerande tid. 
Vi har aldrig tidigare haft så mycket att erbjuda. Som vanligt bifogas information 
om aktiviteterna. Det finns mycket att välja bland. Utnyttja möjligheterna. 

Ny månadsmötesrutin Under 2018 har vi gått över till att börja månadsmötena klockan 15.30 med kaffe i 
Hulebäcksgymnasiets matsal. Därefter blir det föredrag eller underhållning. Till 
kaffet blir det bulle. Förändringen gör att vi kan behålla avgiften oförändrad 60:-. 
Enstaka gånger kan det vara annan plats så var uppmärksam på var vi skall vara. 

Medlemsregistret Det nya medlemsregistret saknar fortfarande väsentliga funktioner. Det gör att vi 
själva är tvungna att skapa eget program för medlemsavgiftsfakturan. Det gör att 
par får var sin faktura. Ni som betalar genom internet kan slå ihop beloppen till en 
transaktion. 

Vårens program Bifogat finns vårt innehållsrika vårprogram som jag hoppas är intresseväckande.  

Föredrag och Evenemang Två nya typer av aktiviteter som vi hoppas skall väcka intresse  

Studiecirklar Här följer också en förteckning över våra studiecirklar där olika sätt att anmäla sig 
framgår. Vid stort intresse kan kurser dubbleras. 

Bostadstillägg De som har en nettoinkomst efter skatt om högst 15 000 kr för ensamstående och  
21 000 kr för sammanboende har oftast möjlighet att få bostadstillägg. Det är en 
pensionsförstärkning som är dumt att inte söka. 

Årsmöte Härmed kallas till årsmöte torsdagen den 21 februari klockan 15.30 i 
Hulebäcksgymnasiets matsal. Föredragningslista och valberedningsförslag bifogas. 
Övriga årsmöteshandlingar kommer inte att sändas ut i pappersform utan 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Den som vill ha dem per post kan 
höra av sig till mig. Vill du skriva en motion till årsmötet kan du lämna eller skicka 
den till någon i styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

Hemsidan  Du som har möjlighet, besök hemsidan. Förutom kommande aktiviteter finns 
referat och många fotografier från mycket av det som vi genomfört. Genom vår 
Facebooksida (adress nedan) kan du också få nyheter. 

 
God fortsättning på 2019 
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