Hej och God fortsättning på er,
alla medlemmar i S/S Martha Sällskapet!
Vårens verksamhet tycks arta sig bra då vi nu har fått en rejäl tillökning i vår arbetsgrupp.
Spännande föreläsningar och god mat har vi att se fram emot, och kanske vi kan bjuda på
någon form av överraskning under verksamhetsåret.
Som Du redan noterat, får Du fortsättningsvis all medlemsinformation via mail (ni som inte
har mail, får som vanligt ett brev). Dessutom kommer program och eventuella
uppdateringar att finnas på hemsidan, www.sundsutsikt.se.
Årsavgift
Det är nytt verksamhetsår och dags att betala in medlemsavgiften för 2019.
Avgiften är 100:-/år/medlem, och ska vara inbetalt till bankgiro 890-2371 före träffen den
26 februari.
Medlemskort
skickas ut via mail när medlemsavgiften kommit in till bankgirot.
Du avgör själv om Du vill skriva ut det, eller spara ner det som en bild i t ex telefonen.
De som inte har mail, får ett SMS, eller en utskrift vid träffarna. Vi försöker undvika
”snigelpost” – portokostnaden svider, och postnords service är tyvärr inte 100-procentig!
Medlemsmatrikel
med aktuella uppgifter om adress, telefon och mailadress, sköts av Ann-Louise Blixt. Maila
ändringar till blixt.annlouise@gmail.com. Om Du inte fått mail från sällskapet i november,
beror det förmodligen på att vi har fel mailadress till Dig!
Vi återkommer ang möjligheten för medlemmar att få ut medlemsmatrikeln – vi måste kolla
vad den nya datalagen tillåter först.
Det har ställts en del frågor om vi inte skulle kunna organisera någon form av resa eller
studiebesök under året. Vi i arbetsgruppen håller på att undersöka möjligheterna.
Har Du några önskemål eller förslag, är Du välkommen att framföra dem! Kanske Du har
idéer och synpunkter på vår verksamhet? Vi är tacksamma för input och lyssnar gärna –
kanske det kan vara något som för verksamheten framåt!
Nu hoppas vi alla få se Dig igen bland oss på träffarna! Andan och stämningen har ju alltid
legat på topp tack vare Dig, och så ska det väl förbli?

Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter!
Med S/S Martha hälsning från arbetsgruppen!
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