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Årsmöte 2020 - KALLELSE 

Årsmötet genomförs onsdagen den 12. februari kl 1400-1615 på Norrgården. 

Gäst: Riksdagsman Pål Jonsson från Arvika, ny ordförande i försvarsutskottet. 

Eftermiddagskaffe och årsmöte. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom: 

• telefon/telefonsvarare: 070-685 43 34 eller 

• mail: kgli@tele2.se 

Fortsatt verksamhet under första halvåret 2020 

Mars: onsdagen den 11. mars, medlemsmöte 

Norrgården kl 1400-1600. 

Gäst: Kjell-Åke Karlsson berättar om sin kommendering till Somalia. 

Eftermiddagskaffe. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren. 

April: onsdagen den 15. april, medlemsmöte 

Norrgården kl 1400-1600. 

Gäst: Olov Andersson berättar om tre värmländska författare, Nils Ferlin, Gustaf Fröding och 

Tage Aurell, deras liv och författarskap. 

Eftermiddagskaffe. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren. 

Maj: onsdagen den 13. maj, medlemsmöte 

Norrgården kl 1400-1600. 

Gäst: Bernt Magnusson berättar om en av sina många resor ut i Europa. 

Eftermiddagskaffe. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren. 
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Juni: lördagen den 6. juni, nationaldagen 

Vi träffas i Norrgården kl 1430, dricker kaffe och äter nationaldagsbakelse. 

Kl 1600 genomförs kommunens nationaldagsfirande där vi deltar med vårt standar. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren. 

Juni: onsdagen den 10. juni, dagsresa till Såtenäs 

Avresa kl 0715 från samlingsplats busshållplatsen snett mitt emot COOP FORUM (ca 100 

meter väster om Uno’s Glas, Norra Staketgatan 27). 

Vi åker söderut mot Västergötland och kommer så småningom fram till Såtenäs ca 0900. 

Där tas vi emot av den före detta A9:aren Mikael Pettersson, som i anslutning till 

förmiddagsfikat ger oss en allmän presentation av Flygflottiljen F7. 

Därefter ges vi möjlighet att få stifta närmare bekantskap med flottiljens moderna 

flygstridskrafter och dess verksamhet. Vi kommer också att få insyn i hur GU-verksamheten 

fungerar i dagsläget och hur det nya tre-befälssystemet är upplagt.  

Det kommer att erbjudas möjlighet att äta lunch i matsalen mitt på dagen och efter en 

välbehövlig eftermiddagsfika vid 1500-snåret går så bussen tillbaka. 

Vi beräknas vara åter i Kristinehamn vid 1700 - 1730-tiden. 

Resan är kostnadsfri för deltagarna. För- och eftermiddagsfika samt lunch betalas dock av 

den enskilde. 

Deltagaranmälan, med personnummer, senast söndag 31 maj till Sören Widmark genom: 

• mail: soren.widmark@telia.com eller 

• telefon: 076-303 24 42 (OBS! nytt nummer) 
Minsta antalet deltagare för att genomföra resan är 15. 

OBS! ny samlingsplats mitt emot COOP. 

Planerad verksamhet under andra halvåret 2020 

Den 9. september resa till Askersund. 

Medlemsmöten 14. oktober, 11. november och 9. december. 

Årsavgiften 

Uppmanar till betalning av årsavgiften. 

Årsavgiften är 150 kr och föreningens plusgirokonto är 27 76 04-5. 

 

Årsavgiften betalas senast den 1. juni. 

Även en frivillig gåva är mycket välkommen. 
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Bo Arvidsson, ordförande 

 


