Några ord från Er nya ordförande.
Bästa Medlemmar!
Jag får börja med att tacka för förtroendet att de närvarande medlemmarna på årsmötet
valde mig som ordförande för Norrbottens Gille. Det känns mycket hedrande. Jag lovar att
tillsammans med de övriga styrelsemedlemmarna göra vårt bästa för att Gillet skall leva
vidare, öka medlemsantalet och förhoppningsvis utvecklas.
Men vem är då Er nya ordförande? Jag kommer från Bondersbyn, en liten by 16 km väster
om Kalix vid den vackra Kalixälven. Flyttade tillsammans med mina föräldrar och min bror till
Södertälje 1963. Har arbetat inom Posten hela mitt yrkesliv med olika arbetsuppgifter såsom
löner, personal och som kassör. Är gift med Boje sedan 40 år, har tre barn och sju barnbarn
och vi bor i Tullinge. Jag tycker om god mat, teater, resor och att umgås med familj och
vänner.
Styrelsen har haft sitt sista möte före sommaruppehållet. Då hade vi besök av
representanter från Västerbottens Gille och Ångermanlands Gille. Vi diskuterade ett
eventuellt samarbete vid våra olika evenemang, t ex palt och surströmmingsfest. Vi kommer
att lägga ut inbjudan på vår hemsida och vår FB-sida och i mån av plats är vi välkomna att
delta i deras evenemang.
Gillets aktiviteter under hösten kommer att vara
-

surströmming den 7 september
besök på Hallwylska, datum ej fastställt
ev Persisk kulturafton, datum ej fastställt

Jag hoppas att Du ofta besöker vår hemsida, där vi åter har lagt ut ”Årsberättelsen”, så att
även Du som inte var med på årsmötet har möjlighet att läsa den.
Om Du har något trevligt minne från Din hembygd eller någon resa Du gjort, skriv några
rader som vi kan lägga ut på hemsidan. Vi välkomnar även sådana inlägg på vår FB-sida.
Hör gärna av Dig om Du har synpunkter på styrelsens arbete eller om du har några idéer
som Du vill att vi skall genomföra.

Avslutningsvis tillönskar jag alla våra Medlemmar en riktigt trevlig och skön sommar!
Inga-Britt ”Bibbi” Ericson
bibbi.ericson@hotmail.com

