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Hej

Nu är det dags att florbereda Er for årsmötet som äger rum i matsalen i dagcentralen,
Torget 4, Kungsängen onsdagen den 7 februari kl. 14.30. I år skall vi besluta om iindring
av fiireningens stadgar. Detta foranledes av att vår huvudorganisation gett ut nya
foreskrifter om foreningsstadgarnas innehåIl. Det nya stadgeforslaget kommer att finnas
tillgängligt på vår hemsida senast 1 februari och även i pappersformat på expeditionen
från samma datum.

På baksidan av detta brev ser Ni valberedningens forslag på styrelse och funktionärer.
Ni har naturligtvis rätt att framfiira egna lorslag på årsmötet. Det är viktigt att Ni
kommer på årsmötet som också kommer att innehålla fika med bröd/kaka och lite
musikunderhållning. Sista anmälningsdag till årsmötesfikat är1 februari. Anmäl till
Ann-Mari Pichler 58L 72411.

Med detta brev bifogas inbetalningsavi ftir årsavgiften. Avgiften är 220 kr/person.
Vänmedlem betalar 50 kr. Glöm inte att skriva avsändare på inbetalningen. Vårt Bg-nr
är 5093-3159. Betala flore årsmötet om ni vill ha rösträtt då!

Sedan forra cirkuläret har vi genomftirt en hel rad aktiviteter:

25 sept Swingville Seven gforde ett bejublat framträdande, 47 deltagare.

4 okt Börje Sanddn berättade om gamla tider i vårt område, uppskattad foredrag som
lockade 55 pers.

13 och 24 ok<t Bussrundturer med Camilla Janson som berättade om alla byggprojekt.
Mycket intressant. Över 90 deltagare!

18 okt Vi besökte Medeltidsmusdet och fick en intressant visning av Elisabet Ryd, 30
deltagare.

8 nov Allmänt möte där trygghetssamordnare Björn Svensson gick igenom aktuella
frågor och så fick vi höra om folktandvårdens uppgifter, 55 deltagare.

13 nov Jubilarfest i Florasalen 68 kom.

2 dec Julfesten. Som vanligt mycket gott och trevlig musikunderhållning av Mc
Ohlsson. 76 deltagare.

Till sist!

Varmt välkomna till vintern / vårens aktiviteter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen genom Jan Erik Ryd Stålhammor (: Lillo)



VALBERDEDNINGENS FÖRSLAG

Huvudstyrelse:

Ordforande Jan-Erik Ryd Stålhammar omval

Ledamöter Staffan Jogmar omval

Arne Norgren omval

Gunvor Pascotti nyval

Gerd Kjellin, GerthyAhls6n ochAnn-Mari har ett år kvar.

Funktionåirer:

Klubbmästare

Medlemssekreterare

Programansvarig

Webbredaktör

Gratulationsansvarig

Äldreomsorgsombud

KPR ordinarie

KPR biträde

Trafikstikerhetsombud

Bouleledare

Dansledare

Läsecirkel

Gårdsrådsombud

Hörselombud

Friskvårdsombud

Exeditionen

Arne Norgren

GerthyAhlsdn

Jan-Erik Ryd StåIhammar

TorbjörnAhls6n

Gunvor Hansson

Monica Nordebo, nyval

Staffan Jogmar

Doris Gåvefeldt

Staffan Jogmar

Pasi Tikkanen

Lars-Åke Kling

Rita Ångman

Gerd Kjellin

Rita Ångman, nyval

Vakant

Vakant


