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SPF-Nytt     Nr 2 / Mars 2021

Ordförande har ordet:

Efter ett konstigt år har vi haft ett ännu
konstigare årsmöte. Detta meddelade vi i
föregående nummer av SPF-Nytt. Årsmötet har
ägt rum den 26/2 med Rune Åkerblom som
ordförande.
Protokollet finns att läsa på följande sidor och
finns även på hemsidan spf.se/lindesberg.

Under senvintern har vi promenerat varje tisdag kl 10.00 från Arenan,
många har deltagit och fler kan det bli. Som synes nedan ska vi ha en
tipspromenad vid Tempelbacken den 5/4.
Våra månadsmöten är än så länge inställda vi får hoppas på en nystart i
höst.

Arne Andersson ordf
070 5567767

Tipspromenad den 5/4 kl 13.00 vid Tempelbacken.

Tipspromenad med fina priser och korvgrillning.
Välkomna!

Vid frågor ring 070-555 72 72.

Göran

Stadgeändring

På årsmötet togs även nedanstående förslag på stadgeändring se § 30.
För stadgeändringar gäller att de måste beslutas på två på varandra
följande årsmöten. Detta var det första beslutet.

§ 11 Utträdesregler

Utträde ur föreningen ska meddelas före den 1 december innevarande
år till föreningens medlemsansvarige. I annat fall gäller medlemskapet
ytterligare 1 år mot årsavgift, för vilken medlemmen är betalningsans-
varig. Att detta åtföljs är mycket viktigt då föreningen får betala full
avgift innevarande år till förbund och distrikt för de medlemmarna som
finns registrerade hos SPF Seniorerna Lindesberg den 1 december
föregående år. Detta gäller för hela året, oavsett om medlemsavgift
erlagts eller ej!

Skulle ej inbetalning ha skett, avregistreras medlemmen ut från fören-
ingen och mötesförsäkringen upphör att gälla.

Om du är osäker kontakta någon i styrelsen så hjälper vi Dig. Styrelsen

hittar du på SPF Seniorerna Lindesbergs hemsida.

Resekommittén informerar

Ungernresan blev som de andra resorna inställd. Vi har bestämt tillsam-
mans med Lasses Resor att skjuta på resan till våren 2022 närmare
bestämt 2 - 8 maj 2020. De inbetalda anmälningsavgifterna står kvar.
Se även Lasses Resors hemsida, lassesresor.se, för mer information om
Ungernresan.

Kontakta Lasses Resor vid ev funderingar.


