MEDLEMSBREV 2/17-18
BÄSTA MEDLEM I POHJOLA-NORDEN I
KORSHOLM!

13.11.2017

Svenska Dagen- fester med medaljregn och "Modersmålets sång" och Fars Dagsfirandet med presenter och kaffe på säng är förbi. Novembermörkret tilltar och i
skrivandets stund levererar den gråa novemberhimlen ömsom regn, ömsom
hagelskurar.
Inom vår egen förening har vi redan undanstökat både ÅRSMÖTE och styrelsens
konstituerande möte, varför vi nu kan koncentrera oss på den egentliga verksamheten
och det som vi planerat för året, då vi bland annat ska begå vårt 70-årsjubileum.
ÅRSMÖTET hölls den 13 oktober i Vasa på restaurang Frans & Nicole med
stadgeenliga ärenden, däribland ordförande- och styrelseval samt fastställande av
verksamhetsplan och budget för perioden 01.09.17-31.08.18. Den tillsatta styrelsen har
senare konstituerat sig och fördelat uppgifterna internt mellan sig. Styrelsen
sammansättning samt mandatperiod:
•
•
•
•
•
•
•

Gunbritt Tallbäck, ordförande (omval) 01.09.17 - 31.08.19
Jussi Lahti, viceordförande 01.09.16 - 31.08.18
Ulla-Maj Salin, sekreterare 01.09.16 - 31.08.18
Mary Schoultz, kassör (omval) 01.09.17 - 31.08.19
Stig Landing, medlemsregisteransvarig 01.09.16 - 31.08.18
Dan Lillas, ansvarig för hemsidan (omval) 01.09.17 - 31.08.19
Ulrica Taylor (ny) 01.09.17 - 31.08.19

Som bilaga till detta medlemsbrev följer 1) den fastställda verksamhetsplanen och 2)
en offert med program och prisuppgifter för den planerade resan med buss till
Tammerfors 27.-28. januari 2018 till priset: 170€/person. Läs och begrunda!
Utöver lördagens dagsprogram har vi planerat att på lördag kväll, 27.1,
besöka Tampereen työväenteatteri och se musikalen "Tytöt 1918" Du kan bekanta dej
med musikalen via nätet, adress: "musikal Tytöt 1918 Tampere" I bussbolagets
prisoffert ingår inte teaterbiljetten, vilken föreningen kommer att subventionera, helt
eller delvis! På söndag, 28.1, har du möjlighet att besöka Finlands enda o
nyöppnade Muminmuseum, alternativt muse-centret Vapriikki. Som framgår av
bifogad offert betalar vi själva inträde till museerna. Bindande anmälan för
resan senast 20 december till gunbritt.tallback@netikka.fi eller 050 3727123.
Ytterligare vill jag informera om en sak gällande medlemsavgiften. Inkasseringen av
våra medlemsavgifter sker centralt via förbundet Pohjola-Norden under vårvintern
mars-april. I den avgift som förbundet inkasserar (18€ eller 9€) ingår
medlemsavgiften till vår lokalförening. Så var observant då bankgirot och ditt
medlemskort kommer på posten - det det som gäller!
Gå gärna in på vår hemsida och följ med våra annonseringar i Vasabladet/föreningar!
Med hösthälsningar!
Styrelsen/ulla-maj salin, sekr.

