våren 2013
Välkommen till ett nytt verksamhetsår! Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2013 till vårt PlusGirokonto 72 57 29-8. Inbetalningskort bifogas
(utgår 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. Vi är tacksamma
för om ni betalar senast den 30 april 2013. Vid frågor, kontakta vår kassör
Christer på tel. 0522-867 14. E-postadress: christer.e.johansson@telia.com
I detta brev bifogar vi även separata papper med inbjudningar till
stamningsrelaterade evenemang som inte anordnas av oss själva. Observera att
inga som helst namn- eller medlemsuppgifter har lämnats ut till annan part.

Nu - Talgruppen är igång
Varannan tisdag mellan kl. 18.30-20.30 träffas vi på Dalheimers hus för att
talträna inför grupp under vänskapliga och positiva förhållanden. Resterande
träffar i vår är 26 mars, 9 april och den 23 april. Adressen till Dalheimers Hus är
Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg. Kaffe/te och fralla serveras. Anmälan
senast dagen före respektive möteskväll till Erik Lindell på e-postadress:
erik@bildoform.se eller på tel. 0707-922 989.

24 mars - Årsmöte med lyxig söndagsbrunch
Föreningens årsmöte hålls söndagen den 24 mars kl. 11.00-12.15 i möteslokal
Piggvaren på Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51-53 i Göteborg. Kaffe/te
och fralla serveras från kl. 10.30. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på
mötet. Efter årsmötets slut så bjuder föreningen på Panoramas söndagsbrunch kl.
12.30. Om årsmötet skulle dra ut på tiden så fortsätter vi med förhandlingarna
efter brunchen. Tyvärr är anmälningstiden kort detta år, men vi är tacksamma för
anmälan senast söndagen den 17 mars till Daniel Lindstrand på telefonnummer
031-7094747, 070-5880120 eller till e-post: d.lindstrand@swipnet.se

25 april - Föräldraträff
Föräldrar med barn som stammar hör då och då av sig till oss och önskar komma
i kontakt med andra i samma situation. Vi inbjuder därför till en föräldraträff för
er med barn upp till 13 år. Ni föräldrar får lära känna varandra och får tillfälle att
utbyta erfarenheter och diskutera allt som känns viktigt. Kanske vill ni starta en
Barn- och föräldragrupp i föreningen? Denna första träff är avsedd för er
föräldrar och det finns inga aktiviteter planerade för barn. Vi träffas torsdagen
den 25 april mellan kl. 18.30-20.30 i lokal Älvsborg på Dalheimers Hus,
Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg. Föreningen bjuder på kaffe/te och
smörgås. Anmälan senast den 22 april till Sofia Johansson på telefon 0709656848 eller till e-post: sorkfia@yahoo.se. OBS! Ni föräldrar som är
intresserade men som inte har möjlighet att vara med på mötet den 25 april kan
ändå höra av er till Sofia. Då får vi reda på vilka ni är och kan lättare komma i
kontakt med er när det händer någonting nytt.

Välkommen till vårens aktiviteter!

