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Ordförande har ordet
Jag ser fram mot nya friska
Hobbylokalen

tag och ideer.
Hälsningar den

nya ordföranden

Kalendarium

Britt-Louise Johansson

24/5 Trav

fibblegard@netatonce.net

27/6 kl. 18 Grillkväll
15/8 kl. 18 Grillkväll

7/9 kl. 16 Medlemsmöte

Trav
Lördag den 24/5 kommer vi att
spela på trav se på tävlingarna i
Hobbylokalen
Insats 100 kr betalas senast kl. 18 den 23/5
till någon av:
• Peter Ramén, tel. 0474/23006
• Ove Karlsson, tel. 0474/23034

• Janne Gullberg, tel. 0474/23029

BBQ Party
Under sommaren har vi två grillkvällar
vid Hobbylokalen.
Var och en tar med vad man vill grilla.
Drycker finns till försäljning.
Fredag 27/6 och 15/8 kl. 18.00
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Styrelsen
Antal medlemmar är
c:a 50 hushåll

Bild från styrelsemötet den 6 april.
Från vänster till höger: Britt-Louise Johansson (ordförande), Karin Stenberg
(sekreterare), Dan Petersson, Peter Robrandt, Monica Enberg (kassör) och
Rune Körnefors.
Suppleanter (ej med på bild) är Lars Nilsson och Annica Johansson.

Styrelsen kommer att sammanträda fyra gånger per år. Nästa
styrelsemöte äger rum den 18/5 kl. 17. Kontakta gärna någon i

styrelsen, ifall du har något som du vill att de ska ta upp på mötet.

Ekonomi

Planerade akti viteter

Lingontuvan kommer att

Följande aktiviteter har planerats eller

upphöra från sommaren

diskuterats:

och hyresavtalet är då

•

Trav, 24/5

uppsagt. Därmed

•

Grillkvällar 27/6 och 15/8

försvinner en av

•

Fotbolls-EM, juni

Byggnadsföreningens

•

Medlemsmöte, 7/9

intäkter, men föreningen

•

Whiskyprovning, ej fastställt när

har ändå god ekonomi. Vill

•

Herrarnas bastukväll, drar igång till

du veta mer om vår

hösten igen

ekonomi kan du kontakta

•

föreningens kassör

Har du själv egna idéer till aktiviteter i

Monica Enberg.

Bio, drar igång under hösten

föreningen kontaktar du någon i
styrelsen.

Informationsbladet
utkommer med c:a fyra
nummer per år.
Har du bidrag till
informationsbladet eller
vår webbplats kontaktar
du Rune Körnefors
rune.kornefors@vxu.se
0474-21306

