
Hej alla medlemmar! 

 

Nu vill jag skriva litet om vad som händer. 

 

- Jag tror ALLA nu har fått höstens program - även vänmedlemmar (obs det kan hända att 

några av vänmedlemmarna har fått det 2 gånger beroende på att jag inte förstod hur nya 

medlemssystemet fungerade men då kan ni väl använda det till att skaffa nya medlemmar?) 

 

- Det mesta börjar ju i september, Gympan den 4:e, bridgen den 11:e och första 

programpunkten den 7:e. Golfen går ju hela sommaren och där får de aktiva speciella 

meddelanden men glöm inte Distriktsmästerskapen som är på vår bana den 22 september. 

MEN några saker är viktiga NU - teatern måste man beställa biljetter redan i augusti - se 

programmet för vilka föreställningar vi har.  

 

- För att vara säker på att få plats på våra aktiviteter i samband med 40 årsfirandet - 

jubileumsmiddagen den 5 oktober på Grand Hotel och genomgången och diskussionen med 

finanslandstingsrådet den 3 oktober så ber jag nog att ni anmäler er så fort som möjligt 

eftersom vi har begränsat antal platser. 

 

- Fö så hoppas jag att vi fortsätter att växa - äntligen så har vi fått kontroll över 

medlemssystemet och jobbar nu med att lösa de få problem som finns kvar – bl a har några av 

er inte fått SENIOREN och säg i så fall till ifall det är någon mer än de jag redan vet så skall 

jag ordna det. Det är också några som än in betalt för 2017 men vi har pratat med alla och 

hoppas att det snart är obetalda kvar. Den 22 augusti på fm så står vi utanför ICA på Tippen 

och försöker värva fler medlemmar och pratar med er som skall gå och handla för våra 10% 

rabatt som vi har på tisdagar. Hoppas vi ses då om inte förr. 

 

Sol och värme hoppas vi på. 

 

Med vänliga hälsningar     

Ingegerd  

 
 


