
 våren 2012 

 

Välkommen till ett nytt verksamhetsår! Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2012 till 

vårt PlusGirokonto 72 57 29-8. Inbetalningskort bifogas (dock ej om ni redan har 

betalt för i år). Avgifterna är oförändrade, 130 kr för enskilt medlemskap eller 180 kr för 

familjemedlemskap. Det sistnämnda betyder att två personer från familjen har rösträtt på 

årsmötet. Betala senast den 30 mars 2012. Frågor om medlemsavgiften? Kontakta kassören 

Christer, tel. 0522-867 14. E-post: christer.e.johansson@telia.com. 

Postadress: Christer Johansson, Brynolfs gata 3, 451 75 UDDEVALLA. 

 

6 mars - Talgruppen är igång igen 
Med anledning av att många medlemmar önskar att talträna under avspända former så startar 

Talgruppen igen. Välkommen på tisdag den 6 mars kl.18.30-20.30, därefter varannan tisdag jämna 

veckor t o m den 24 april. Vi skall vara i lokal Prinsen på Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 i 

Majorna, Göteborg. Anmälan inför varje kväll till Erik Lindell på e-post erik@bildoform.se eller 

på tel. 0707-922 989. För mer information och datum för vårens träffar, se även vår egen hemsida: 

www.stamningvg.se eller kontakta Erik. Föreningen finns numera även på Facebook. 

 

27 mars - Årsmöte 
Föreningens årsmöte hålls tisdagen den 27 mars kl.18.30-21.00 i lokal Älvsborg på Dalheimers 

Hus, Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg. Vi inleder med årsmötesfika kl. 18.30. Anmälan 

senast den 25 mars till Daniel på telefon 031-7094747, 070-5880120 eller till e-post: 

d.lindstrand@swipnet.se. 

5 maj - Taldag med Åke Byström från TALAkademin 
Träna muntlig framställning och kommunikation under trivsamma förhållanden tillsammans med 

talträningsproffset Åke Byström. Denna gång tränar vi speciellt på andningsteknik och 

konversationer. Vi träffas lördagen den 5 maj kl.10.00-17.00 i lokal Älvsborg på Dalheimers Hus, 

Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg Avgiften för helgen (100 kronor) betalas efter anmälan 

till PlusGirokonto 72 57 29-8 och inkluderar kursen, morgonfika vid ankomst, konferenslunch 

klockan 12.30 och eftermiddagskaffe kl. 15.30. Frivilligt restaurangbesök på kvällen, du betalar 

själv vad du vill äta och dricka. Anmälan senast den 30 april till Daniel Lindstrand på telefon 

031-7094747, 070-5880120 eller till e-post: d.lindstrand@swipnet.se. 

 

8 maj - Skrattgymnastik 
Lena Thornander från Borås gör en övning i Skrattgymnastik med oss, hon har mångårig 

erfarenhet av att leda uppskattade kurser i detta ämne. Testa på tisdag den 8 maj kl. 18.30-21.00 

och se om detta är någonting även för dig, din andning och ditt tal! Vi tar en fikapaus under 

kvällen. Lokal Kungen på Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg. Anmälan 

senast den 3 maj till Daniel Lindstrand på telefon 031-7094747, 070-5880120 eller till e-post: 

d.lindstrand@swipnet.se. 

 

11-13 maj - Stamningsförbundet arrangerar ungdomsläger i Göteborg 
Du som är 13-25 år, välkommen till en ungdomshelg där du får träffa andra ungdomar som 

stammar! Häng med på denna helg, ta chansen att träffa gamla kompisar eller få nya vänner. 

Anmälan senast den 11 april. Mer info på Stamningsförbundets hemsida www.stamning.se. 

Välkomna till vårens aktiviteter! 
 


