Alingsåsparkens Kulturförening
Medlemscirkulär 2-2019
Kallelse till årsmöte plus lite till.
Först vill vi tacka alla som betalat in årsavgiften. Det är dock några medlemmar som tycks ha glömt av
medlemsfakturan som vi sände ut med cirkulär nr. 1 den 14 januari. Har du glömt av fakturan så utgör
detta en påminnelse. Se även nedan.
Kallelse till årsmöte.
Alingsåsparkens Kulturförening kallar sina medlemmar till årsmöte.
Tid: Torsdagen den 11 april 2019 med start kl. 18.00.
Plats: Restaurangbyggnaden i Alingsåsparken, Folkparksgatan, Alingsås.
Dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse kommer att sändas ut till samtliga medlemmar senast
14 dagar före mötet. Ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga i
möteslokalen. Styrelsen finns på plats fr.o.m kl 17.15 för att svara på ev. frågor.
Efter mötet bjuder föreningen på kaffe/te och smörgås. För att kunna beräkna åtgången och förbereda i
övrigt behöver vi ha anmälan om deltagande senast den 5 april. Ev. kommer vi att ordna med någon
form av underhållning/information när mötet avslutats. Mer om det kommer tillsammans med
årsmöteshandlingarna.
Anmälan görs till apark.kultur@gmail.com eller samtal/SMS till 0705-294290.
Du har rätt att delta i årsmötet utan anmälan men då har vi inte någon ”fika” förberedd till dig.
För att kunna utöva rösträtt på mötet måste ,enligt stadgarna, medlemsavgiften vara betald. Har du
missat det anmanas du att betala snarast till bankgiro 152-7043 eller Swish 123 6111 751. Avgiften är
150: - kr per hushåll.
Vill du engagera dig i föreningens arbete?
Valberedningen är nu igång med att ta fram förslag till årsmötet om nya namn på styrelseledamöter
vars mandattid går ut i samband med årsmötet. Känner du för att ingå i styrelsen för att hjälpa till med
arbetet att stärka föreningen ytterligare så är du välkommen att ringa någon i valberedningen. Berit
Nordström på tel. 0302-43097, Eva Frelén 0706-658211, Orvar Persson 0730-862479.
Ombyggnaden av cafélängan.
Ombyggnaden av gamla cafélängan fortgår planenligt och förhoppningsvis kommer arbetena vara klara
till danssäsongen går igång i maj månad. Redan nu kan man se hur den exteriört kommer att se ut och
det är riktigt fint. Lite av ett återskapande som den var från början.
Tipspromenad den 28 april.
Vårt första publika program för året är tipspromenaden den 28 april med start och mål i Parken. Starttid
kl. 10.00-12.00. Det blir ca en timmas promenad på barnvagnsvänlig bana och som vanligt kan vi locka
med eftertraktade priser. Vi hoppas att kaffeservering kan ske i den ombyggda cafélängan. I annat fall
får vi ordna med kaffeservering i restaurangbyggnaden. Du kan se hela årets program på vår hemsida
http://alingsasparkenskulturforening.com/
Välkomna hälsar
Styrelsen
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