
 

Kallelse till Ålandsgillets årsmöte 
lördagen den 20 februari 2016 kl. 15.00 

i Bagarmossen Folkets Hus - Lillåvägen 44, den vanliga stora salen 

 

 Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari 

 Ålandsgillet c/o Lindblom 

 Nordströmsväg 5, 5 tr. 142 60 Trångsund  

 

Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på mötet 

Valberedningen är klar med sitt förslag till styrelse och revisorer  

 

Styrelsens förslag till mötesordförande är Per-Göran Traung 

 

Som sekreterare föreslår styrelsen Magnus Lindblom  

 

Årsmötet är medlemmarnas möte och Ålandsgillet kommer att efter mötet 

bjuda på middag med dans – ett glas vin ingår också liksom kaffe o. kaka. 

 
Anmälan till Asta på tfn: 08-37 47 50 /  0708-37 47 50 eller info@alandsgillet.se senast den 12 februari.  

 

Passa på att vara med  

och påverka!  

 

 

En god middag och lustfylld motion till Rolles orkester är bara det  

en utmärkt anledning till att vara med på årsmötet, eller hur? 

 

Vi ses på mötet, Du är Varmt Välkommen! 

Vänd  

mailto:info@alandsgillet.se


Ålandsgillets aktiviteter för 2016 bestäms på årsmötet, men vi kan låta  

oss roas av t.ex. följande från andra föreningar i början av det nya året: 

 
 

 
 

Lördagsnöje  (Åbolandsgillet) 

lördagen den 23 januari på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

 

En populär aktivitet, men vi hinner tyvärr bara med ett tillfälle före sommaren 

 Vi börjar kl. 14.00 med kaffe och kaka 

 5-kamp inomhus med enkla trevliga grenar, mest ”hjärnjympa” i lag.  

 Frågesport i lag 

 Middag ca kl. 18  

 Lotteri 

 Socialt umgänge, kortspel, sällskapsspel…  
 

Självkostnadspris 150:- per person 

Anmälan till Margareta senast 20 januari på tfn: 0704- 919 460  

eller per e-post till margareta.salviander@gmail.com 

 

                                 Alla är varmt välkomna!  

 

 

 

Årsta Revyn – Med rumpan bar 
lördagen den 6 februari kl. 15.00 i Årsta Folkets hus, vid Årsta torg 

Anmäl dig till Ingegerd Andersson, vår ”kulturattache´”, senast den 25 januari, tfn. 08-393887 eller 

ingerninni@yahoo.se Biljettpris 150:-/person för grupp över 10 personer, annars 170:- per person. 

 

______________________________________________________________________ 
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