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Hejsan alla glada och trevliga medlemmar i Gillet!    Våren 2021 

De flesta av oss längtar nu säkert efter att åter få träffa sina släktingar och goda vänner. Det betyder att 

kunna få återgå till det tidigare normala livet och levernet. Vi hoppas nu på att det nya normala, dvs sådant 

som vi inte riktigt vet vad det innebär, men som förhoppningsvis är lite mer likt det gamla normala.   

Förmodligen har de flesta av oss vid det här laget fått sin efterlängtade vaccinspruta. Kanske en del till och 

med har fått sin andra dos. Därför ser vi alla nu fram emot våren och allt vad det innebär i form av mer 

umgänge, grönska, mer av det efterlängtade ljuset och de ljumma och varma kvällarna som vi minns är så 

njutbara. Det är något att se fram mot ty när detta skrivs så är det inte många grader och snöflingorna 

dimper sakta och majestätiskt ner från skyn.  

Årsmötet avlöpte på ett helt nytt sätt i år, avhölls nämligen digitalt lördagen den 10 april. Vi var totalt 

endast 15 deltagare inklusive styrelsen så det var tämligen glest med uppkopplade medlemmar.  

Vår eminente årsmötesordförande Ulf Öqvist genomförde mötet på kort tid. All röstning var ju avslutad 

redan i förväg i och med de inskickade poströsterna, totalt 24 stycken. 

Invalda blev och även efter vårt konstituerande möte 

- undertecknad som fortsatt ordförande 

- Rickard som vice ordförande 

- Bengt som sekreterare 

- Catarina som ekonomiansvarig 

- Ricky hemsidesansvarig 

- Maria som ledamot 

- Jonas som ledamot 

Vi invalda i styrelsen tackar Er medlemmar för Ert fortsatta förtroende. Den ende nye ledamoten blev Jonas 

Brännvall, vald på ett år. Vi övriga önskar Jonas välkommen till vårt väl sammansvetsade styrelsegäng.    

Styrelsen önskar gärna att Ni betalar in den oförändrade medlemsavgiften på 150 kronor senast den 15:e 

maj till plusgiro 59410-1.  

Betänk att det är Ni medlemmar som utgör vår förening och medlemsavgiften är vår enda intäktskälla och 

som gör att föreningen lever. 

När Ni betalar in avgiften så kom ihåg att meddela eventuell adressändring och mailadressen vilket 

förenklar administrationen för oss och som gör att Ni kan få ta del av informationen vi skickar ut. 

Avslutningsvis vill styrelsen bara påminna om det ständiga – Håll avstånd!         

Var rädda om Er och var försiktiga. 

Därmed önskar styrelsen Er en riktigt skön vår och sommar 

Hälsar Er Ordförande 

Bibbi Ericson 

bibbi.ericson@hotmail.com   


