NORRBOTTENS GILLE
Organisationsnummer: 802443-8692

Några ord från Er nya ordförande.
Kära medlemmar!

Maj 2022

Jag måste börja med att tacka för förtroendet att bli vald som ordförande för Norrbottens Gillet på årsmötet
2022. Det känns mycket hedrande. Jag tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ska göra vårt bästa för att
Gillet skall leva vidare genom bla öka antalet medlemmar, bjuda in till trevliga tillställningar nu när vi äntligen
efter två år kan träffas och umgås utan restriktioner.
Jag är född i Boden och flyttade ner till Stockholm 1966 skulle avsluta en utbildning inom Posten ca 1,5 år och
efter det återvända till Boden. Så blev inte fallet jag träffade min man blev kvar här nere. Vi flyttade ut till
Grödinge och där vi snart bott i 50 år.
Med anledning av ändringen av Gillets stadgar, på årsmötet den 23 april 2022, enl nedan vill vi påminna om
betalning av medlemsavgiften:

§ 3 Medlemsavgift
Varje medlem betalar en årsavgift, som fastställs vid ordinarie årsmöte. Medlem som antas i föreningen under
september eller senare betalar ingen årsavgift det året.
Styrelsen kan efter prövning i varje särskilt fall medge befrielse från betalning av medlemsavgiften.
Hedersledamot betalar ingen årsavgift.

§ 4 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler det till info@norrbottensgille.se eller via vanligt postalt brev.
Medlem som trots skriftlig påminnelse, inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur
föreningen
På Hemsidan https://www.norrbottensgille.se finns hela årsmötesprotokollet samt Stadgarna att läsa
Medlemsavgiften är vår enda intäktskälla som gör att föreningen kan leva vidare. Vi ber Er som vill fortsätta att
vara med och stödja Gillet men inte har betalt medlemsavgiften vänligen betala

150:- för 2022 till PG 59410-1 senast den 30 juni
Planerade aktiviteter till hösten
 Surströmming 15 september
 Besök hos konstnären Susanna Grahn som har utställning i Waxholm. Susanna kommer från Råneå
 Hantverksvandring Gamla Stan
Vi i styrelsen önskar Er alla en skön sommar så ses vi till hösten på surströmmingsfesten
den 15 september
Varma hälsningar
Maria Johansson
Majo55858@gmail.com

