
Bästa aveiter, julen står för dörren och det är dags för  

årets sista nyhetsbrev. 

Beslut på höstmötet den 1 december 

• Mötet samlade ett drygt tjugotal föreningsmedlemmar. Verk-

samhetsplanen för nästa år gicks igenom och styrelsens förslag till budget godkändes. 

Medlemsavgiften förblir 30 €.  

• Till styrelseordförande för nästa år valdes Tom Schubert. De övriga styrelsemedlemmarna 

är efter årsskiftet Kaj Backas, Kristina Björkvall, Kerstin Ehnholm, Casten Idström, 

Wendla Paile, Lars Silén och Tomas Tallqvist. 

• Till medlemmar av valnämnden valdes Peter Oljemark och Robin Sundberg (för en man-

datperiod på 3 år), Inger Eriksson-Blom och Jörgen Ingman (2 år) samt Harriet Rydberg 

och Monika Weckström (1 år). 

Intresserad av att påverka föreningens verksamhet? 

• När antalet styrelsemedlemmar minskar och för att avlasta verksamhetsledaren efterlyses 

föreningsmedlemmar med intresse för att planera och organisera fester, programkvällar 

och t.ex. musei- och teaterbesök, delta i Aveitens redaktionsarbete och annan informations-

verksamhet, bidra med expertis i fråga om föreningens ekonomi och fastighetsskötsel m.m. 

• Om du känner intresse för att utveckla föreningen, hör av dig till info@arbetetsvanner.fi.  

Kansliet och biblioteket m.m. administration kring jul och nyår 

• På grund av verksamhetsledarens sjukledighet är kansliet stängt, men styrelsen ser till att 

nödvändiga funktioner sköts och jobbar på en plan för det fall att situationen blir långvarig.  

• E-post till info@arbetetsvanner.fi tas emot av föreningens ordförande, som fördelar eventu-

ella uppdrag vidare enligt en arbetsfördelning styrelsen kommit överens om. 

• Biblioteket är stängt från den 20 december till den 8 januari.  

• Styrelsen sammanträder till sitt sista möte för i år den 28 december kl. 17. 

Barnfesten den 6 januari 2023 kl. 14 

• Då kansliet varit obemannat har det varit oklart hur biljettbokningen och betalningen ska or-

ganiseras. Närmare information om hur man ska göra har därför tyvärr låtit vänta på sig.  

• Robin Sundberg har nu tagit hand om ruljangsen. Han får information om bokningar som 

gjorts på adressen info@arbetetsvanner.fi och den är rätt kanal för bokningar också härefter. 

Onsdagar och fredagar svarar Robin också i kanslitelefonen 044 766 4101. 

• Biljetterna ska inte betalas i förväg och inga fysiska biljetter delas ut. Alla som kommer till 

barnfesten ska bereda sig på att betala för sig kontant vid dörren.  

• Kom i tid så att alla trots eventuell köbildning säkert hinner bänka sig i salen före kl. 14! 

Tävlingen om dr Bunduls pris, som enligt verksamhetsplanen skulle ordnas den 13 januari, denna 

gång i Sandelssällskapets regi, skjuts upp till senare. Följ med informationen i kalendern på för-

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

Information om kretsarnas verksamhet under våren publiceras gärna i nästa nyhetsbrev, hör av 

er till infoutskottet infoutskottet@arbetetsvanner.fi. Ni har väl märkt att nyhetsbreven också finns 

på föreningswebben: https://avh.arbetetsvanner.fi/home/nyhetsbrev/. 

Biljetterna till Walentinakörens 50-års jubileumskonserter den 11 och 14 februari ”släpps” den 

1 januari, se https://www.walentinakoren.org/sv/aktuellt/  

God Jul och Gott Nytt År 
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