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ÅRSMÖTE 2 februari 2017,
29 odd damer och 9
styrelsemedlemmar, totalt 38 st.

Årsmötet avhandlade de
sedvanliga paragraferna.
I styrelsen för 2017:
Solweig Andersson, ordf, omval, med reservation att
överlämna ordförandeskapet efter 1 år.
Lena Johansson, v ordf, 1 år fyllnadsval
Carola Liljestrand, sekr. 2 år nyval
Carina Olsson, kassör, 1 år kvar
Emma G Dermé, ledamot, 2 år nyval
Linda Lindroth, ledamot, 1 år kvar
Else-Marie Hägerström, värdinna, 2 år nyval
Elsy Sundström, värdinna, 2 år nyval
Marianne Johansson, värdinna, 1 år kvar
Catharina Trygg, värdinna, 1 år kvar
Revisorer: Hannelore Edstav och Birgitta Andersson,
omval 1 år.
Valberedning: Kerstin Exius, sammankallande, Ann
Weimer och Inger Nygren, nyval 1 år
Medlemsavgiften för 2018 beslutades bli samma som
för 2017, sålunda 200 kr
Inga motioner eller skrivelser hade inkommit från
medlemmarna.
Spargrisen 2017: beslutades att skänka pengar till ”en
ensamstående förälder med barn i Norrköping”. Sker via
kyrkan och kontakt med Diakon.
Avtackning av avgående ledamöter:
Kerstin Exius, Ann Weimer, Agneta Rendel och
Inger Lundqvist avtackades efter mångårigt arbete
i styrelsen med en liten present.

Därefter fick vi lyssna till härlig musik av
Peking kvartetten. Som består av 4 killar
i åldern 14-17 år.
 Vidar Karlsvärd (violin)
 Tomas Nichols (violin)
 Luis Mohaptra (viola)
 Paul Nichols (cello)
Gruppens lärare/ledare
finns på kulturskolan i
Norrköping och heter
Päivikki VirkkalaMalmqvist.
Därefter avslutades kvällen med sedvanligt
kaffe och kaka.
Foto: Ann Weimer

Kommande uppvaktningar med
”Festogram”:
7 mars, Carina Olsson, 70 år
25 mars, Birgit Carlsson, 80 år
Ang bidrag till ”ensamstående förälder i Norrköping”
som damklubben skänkt pengar till. Frågan kom upp i
december om möjlighet att skänka kläder – då några
med barnbarn i damklubben menade att det fanns
säkert kläder som skulle passa. Hur kan man hantera
det?
Undertecknad skrev till den Diakon vi har som
kontaktperson i Borgs församling och fick svar nu i
dagarna först. Hon skriver: Om ni har kläder att
skänka går det bra. De har många som kommer och
får kläder hos Diakonen. De behöver kläder från
storlek 116 och uppåt. Skor går åt i alla storlekar.
Kontakta Borgs församlingshem.
Nästa månadsmöte 2 mars.
Handlar då om Norrköpings gatunamn. Viveka Skott,
auktoriserad guide och föreläsare kommer till
damklubben och tar oss med på en tur genom
Norrköpings gator.

Nya styrelsemedlemmar
hälsades välkomna:
Lena Johansson,
Carola Liljestrand,
Else-Marie
Hägerström och
Elsy Sundström.

Medlemsavgiften 200 kr skall vara betald senast 31
mars. Funderar du över något,
kontakta Carina.

PS. Det är inte damklubbens nya sångkör – utan våra nya
medlemmar i styrelsen.DS

Efter årsmötet intogs en härlig två-rätters supé. Oxfilé som
bara smälte i munnen. STORT TACK till Tommy och Lisbet
för ljuvlig mat. TACK till våra värdinnor som serverade oss
maten.

Varmt välkomna den 2 mars!

______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
2017-02-06
0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soan_97@hotmail.com

Medl.avgiften för 2017 är 200 kr betald senast 2017-03-31.
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