Sommarhälsningar

6 juli 2018

Vi har under den senaste tiden haft 3 stora event i vår förening.

Vi börjar med Midsommar. Till slut fick vi ihop ett strålande gäng som stod för
förberedelser och arrangemanget av firandet. Enligt uppgift så var det publikrekord i
år. Inte konstigt med den fina midsommarstången, den fina midsommarkören och
musiken. Tyvärr kunde jag själv inte närvara på grund av ett privat åtagande. Alltså
riktar jag ett stort kollektivt tack till alla er som såg till att det blev ett så fint firande.
Det såg lite tufft ut ett tag, men det ordnade sig till slut.

Därefter hade vi årsmöte. I år var vi återigen i den stora kongresshallen på Tylöhus.
Drygt 100 stugor var representerade. Det är bra uppslutning fastän man naturligtvis
önskar fler. Årsmötesförhandlingarna fortlöpte på ett smidigt sätt och det mycket tack

vare vår mötesordförande Börje Gunnesson. Vi hade 9 stycken motioner som mötet
hade att ta ställning till. Styrelsen jobbar vidare med de motioner som antogs. Vi i
styrelsen uppskattar att det finns ett engagemang bland medlemmarna. Ett
engagemang som visar sig både som motioner och som bra diskussion på årsmötet.
Min förhoppning är att alla blev nöjda med både resultaten och vår kassör Ingas
tydliga och pedagogiska redovisning av vår ekonomiska situation, som ju är mycket
god.

Därefter och som GRAND FINAL hade vi en mycket trevlig träff på Gröningen med
sång och showgruppen UNICUM. Ungefär 150 personer hade tagit sig till Gröningen
varav en del med matsäck och vin. I sånggruppen deltog bl.a. vår kassör Inga. Vi fick
bl.a. en rolig och träffande beskrivning av hennes s.k. ”matlagningsfria” kväll. Härlig
musik med många fina egenskrivna texter. Stort engagemang visade inte minst
deras ledare Janne. Vilken inlevelse i sången. Kanske vi får nöjet med en ny show
nästa år. Återigen ett stort kollektiv tack till alla er som såg till det praktiska för detta
arrangemang.
Nu tar vi i styrelsen lite ledigt under sommaren och kör igång igen i augusti. Några
mindre möten är inplanerade såsom GDPR och stadgerevision.

LEV NU VÄL OCH NJUT AV SOMMAREN (som började för två månader sedan)
En slutlig uppmaning. Läs och följ ordningsreglerna så blir alla glada
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