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Kära medlemmar!     Februari 2022 

Det är med stor glädje som vi startar det nya verksamhetsåret, restriktionerna är ju hävda. Det innebär dock som 

bekant inte att smittorisken upphört. Men förhoppningsvis innebär det att vi åter kan träffas och umgås på våra 

träffar och evenemang.  

Tyvärr har vi dock sett oss tvungna att ställa in årets paltfest på grund av de restriktioner som gällde i januari. Vi 

arbetar emellertid med att försöka hitta andra alternativa aktiviteter. Den första blir årsmötet som vi planerar att 

genomföra lördagen den 23 april. Tiden är ännu inte definitivt fastställd. Inbjudan kommer att sändas ut inom kort.     

Surströmmingsfesten planeras till den 15 september. 

Övriga aktiviteter som vi vill genomföra under året är 

Visning av Riddarhuset 

Visning av Stadshuset 

Konstvisning av Folksamhusets samlingar 

Konstvisning i Vaxholm, konstnär Susanna Grahn från Råneå. 

Om Ni har andra förslag så är Ni mycket välkomna att höra av Er till någon av oss i styrelsen.  

Nya förslag är alltid intressanta. 

Vi behöver Er hjälp med namnförslag på medlemmar som kan tänka sig att sitta med i Valberedningen  

under nästa verksamhetsår, en jätteviktig uppgift för vår förening. Den nuvarande valberedningen med  

Barbro Enocksson och Gunvor Hertz fullgör sitt mandat i och med kommande årsmöte men har avsagt sig vidare 

förlängning. Vi tar därför tacksamt emot förslag på kandidater som kan vara intresserade av uppdraget. 

Vi ber Er också att betala in medlemsavgiften  

150 SEK för 2022 för Er som ännu inte gjort det, betalas in på postgiro 59 410-1. 

Vi behöver bli fler medlemmar så hjälp oss att värva nya medlemmar.      

Titta gärna in på vår hemsida www.norrbottensgille.se eller på Facebook. Där hittar Ni information om Gillets 

verksamhet och vad som händer under året.  

Obs! I år får motion inför årsmötet lämnas till styrelsen senast 15 mars!  

På hemsidan kan Ni läsa om de GDPR-regler som gäller för Gillet beträffande Era personliga uppgifter som vi 

registrerar i vårt medlemsregister. 

Nu när våren förhoppningsvis snart gör sitt intåg hoppas vi att det inte kommer fler bakslag i form av nya 

restriktioner. Vi vill ju alla tillsammans med nära och kära kunna njuta av vårsol, blommor och fågelkvitter.  

Vi är rädda om Er så det kan vara bra att fortfarande iaktta viss försiktighet i form av att hålla avstånd till 

främmande.  

Hoppas vi ses snart igen. 

Hälsar Styrelsen 

Genom Er Ordförande  

Bibbi Ericson 

bibbi.ericson@hotmail.com  

http://www.norrbottensgille.se/

