
  

  

 

 

 

Bästa AVit! 
 

Här får du föreningens första nyhetsbrev. Avsikten med nyhetsbrevet är att informera om kom-

mande evenemang och kort om vad som skett i föreningen. Nyhetsbrevet utkommer preliminärt en 

gång per månad under terminerna, samt "vid behov". Det är tänkt att komplettera föreningens 

webbplats, Aveiten och Facebook, inte som ett forum för debatt, trevliga foton eller allvarliga 

ledare. "Plain text" om vad som är på gång, men gärna med länkar vidare till närmare information 

för den som vill veta mera.  
 

Nyhetsbrevet skickas ut till alla dem som redan har anmält sin e-postadress till föreningen. Sprid 

gärna budet till dem som vill ha nyhetsbrevet men inte ännu har sin e-postadress införd i förening-

ens medlemsregister att de meddelar den till Åsa, asa.laukonlinna@gmail.com. Och tipsa gärna 

informationsutskottet, dvs. Casten eller Tina, om sådant ni vill att vi ska informera om: 

casten.idstrom@empremar.fi, tina.bjorkvall@kolumbus.fi. 

 

Kommande program: 
 

"VÅR YRA" konsert med Walentinakören lördagen den 23 april 2022 kl. 16.00 i festsalen. Fritt 

inträde, men obligatorisk förhandsanmälan till körmedlemmar eller info@walentinakoren.org senast 

den 21 april. Närmare info: https://walentinakoren.org/sv/aktuellt/  
 

Månadsmöte söndagen den 15 maj 2022 kl. 18.00. Styrelsens förslag till ändrade stadgar för före-

ningen, som månadsmötet den 10 april efter omröstningar godkände som sådant, tas till andra 

behandling. Efter månadsmötet tävlingen om Dr Bunduls pris, en frågesport mellan kretsarna. 

Arrangör är senaste vinnaren Bridgeklubben. 
 

Vox senioras vårkonsert onsdagen den 18 maj kl. 19 i festsalen. Programmet kostar 10 euro och 

inkluderar lite smått och gott. För närmare info, följ med annonseringen i föreningshuset och på 

föreningswebben: https://avh.arbetetsvanner.fi/home/kalender/  
 

Styrelsebeslut: 
 

Vid sitt möte den 16 mars tillsatte styrelsen följande utskott och funktionärer: 

• intern kontrollperson Peter Oljemark. 

• fastighetsgruppen: Rabbe Saxén, Kaj Backas, Tom Schubert och Tomas Tallqvist. Gruppen 

kan vid behov kalla in utomstående expertis.  

• delegationen för föreningens Kulturfond: Rabbe Saxén, Robin Sundberg, Wendla Paile, 

Tomas Tallqvist och Lars Silén. 

• orienteringskommittén: Kristina Björkvall, Ingegerd Blomander och Casten Idström. Övriga 

medlemmar får de själva utse.  

• Arbetets Vänner Centralförbundets styrelse: Harriet Rydberg, Kaj Backas, Tom Schubert, 

Kerstin Ehnholm, Rabbe Saxén, Barbro Eriksson och Tomas Tallqvist. 

• värd för föreningen: Rabbe Saxén, vice värdinnor: Barbro Eriksson och Cynde Sadler.  

• Aveitens redaktionsråd: Monica Lindeman, Elianne Rehn och Anna Kujala.  
 

Två nya utskott tillsattes, ett programutskott för att planera föreningens gemensamma evenemang 

och ett informationsutskott för att effektivera informationen. Till programutskottet hör Peter 

Oljemark, Wendla Paile och Lars Silén och till informationsutskottet  Kristina Björkvall och Casten 

Idström. Styrelsen beslutade också föreslå Tom Schubert som ny styrelseordförande för Arbetets 

Vänners Centralförbund. Tillsättandet av det arbets- och ekonomiutskott som de nuvarande 

stadgarna förutsätter bordlades till mötet i maj. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 20 april. 
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