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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

UPPROP !
Föreningens styrelse har förra året och kommer också i år att behöva förnyas och
föryngras.
Bakgrunden är att två av styrelsens ordinarie ledamöter lämnade styrelsen 2015
efter många års välförtjänt arbete och vidare att föreningens ordförande och vice
ordförande inte kommer att stå till förfogande för omval vid årets föreningsstämma
efter att ha suttit i styrelsen sedan ”nittonhundratalet”.
Sittande styrelse inser att föreningens styrelse i första hand behöver kompletteras
med två erfarna tekniker; gärna med en maskin- eller byggnadsteknisk utbildning.
Om du själv är eller känner en medlem som du tror skulle vara en lämplig person
att ta på sig ett uppdrag i styrelsen är du eller hon/han välkommen att ta kontakt
med valberedningens sammankallande Erik Dalsryd på telefon 08-92 82 62 eller
föreningens ordförande Ulf Redtzer på telefon 08-35 00 69. Vi kan garantera att det
är både ett intressant och också lärorikt uppdrag som väntar dig.
Välkommen att ringa!
Fritidskommittén
Föreningens fritidskommitté planerar under det första halvåret i år för inte mindre
än 5 soppluncher under följande torsdagar: den 28 januari, den 25 februari, den 31
mars, den 21 april och den 12 maj.
Lunchen äger som vanligt rum i Kvartersgården med början kl 13.00, då det
kommer att serveras en välsmakande soppa tillsammans med smör och bröd och
också en efterrätt till det facila priset av 65:-.
Spontan underhållning i form av sång och musik och kanske också något föredrag
planerar Margareta och Co för under våren.
Anmälan sker till Margareta senast söndagen innan resp lunch på telefon
0707-22 56 21 eller margareta.linnea.skoog@gmail.com .
Man planerar även för att upprepa de mycket lyckade och av medlemmarna
uppskattade resorna över Ålands hav med Ekerölinjen i vår. I år kommer den att gå
av stapeln torsdagen den 14 april med avresa från Snickarbacken kl 12.30 och
återkomst kl 19.45 samma dag. Med lunch ombord och resan med buss T/R
Grisslehamn har Lennart förhandlat sig till en pris på 200:- per person!!
Anmälan Lennart tillhanda senast den 31 mars på telefon 08-92 91 03.
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Övriga aktiviteter i Fritidskommitténs regi
Bland de övriga aktiviteter som fritidskommittén ägnar sitt intresse åt märks:
< Seniorgympan, som anordnas en gång i veckan på onsdagar kl 09.00
har redan startat
< Yoga-grupper, en på måndagar kl 19 och en på onsdagar samma tid
< Sitt Gympa på måndagar kl 11.30
< Barndans på söndagarna, vilken pågår hela våren
Samtliga aktiviteter sker i Kvartersgården. Ytterligare information finns på våra
anslagstavlor.
Årets ordinarie föreningsstämma
Precis som vi skrev för ett år sedan kommer ljuset och så småningom också värmen
tillbaka till våra breddgrader – var så säker!! Det stundar således ljusare tider och så
småningom kommer våren att närma sig och inte bara lämna plats för blåsippor,
tussilago och fågelkvitter utan också för föreningens ordinarie föreningsstämma,
vilken i år kommer att äga rum tisdagen den 26 april kl 19.00 i Kvartersgården.
Motioner till föreningsstämman
Medlemmarnas motioner, dvs medlemmarnas förslag - som stadgeenligt skall
behandlas på stämman - skall lämnas i styrelsens brevlåda Sidensvansvägen 63
senast den 8 mars för att i god tid hinna behandlas av styrelsen inför stämman.
Städdagen den 23 april
Här vill vi i god tid inför vårens ankomst också nämna att vår fritidskommitté med
K-G Lax i spetsen varje år anordnar den alltid uppskattade städdagen, då alla vuxna
och också barn får tillfälle att under en lördagförmiddag utvändigt ”finputsa” allas
vårt vackra område. Vi börjar kl 10.00 och avslutar med mingel, kaffe/kaka och korv
med bröd omkring kl 12.

Notera redan nu i era almanackor följande:
 ”Vårterminens” soppluncher, se ovan
 Ålandsresan torsdagen den 14 april
 Föreningens gemensamma städdag lördagen den 23 april
 Föreningsstämman tisdagen den 26 april

God fortsättning på det nya året önskar Styrelsen
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