
 Kära smålänningar och ölänningar!

”Dagarna börjar bli längre, det är tydligt att året har vänt”

Så inleds en dikt av smålänningen Alf Henrikson bördig från Huskvarna. Trots alla svårigheter med en 
pågående pandemi finns det saker att glädja sig åt. Allt är faktiskt inte grått och trist. Solen har under 
den senaste tiden strålat mer än vanligt. Alla har vi dock fått ändra våra vanor och många känner en 
stor ensamhet. Själv har jag och mina kära inte drabbats av Covid-19 och det är jag tacksam för. 

Det gångna verksamhetsåret har tyvärr blivit minst sagt magert på grund av Covid-19-pandemin. Vi 
har fått ställa in det mesta som vi i styrelsen planerade. Styrelsen har haft ett par telefonmöten och 
vi ligger i startgroparna för att förverkliga våra planer, när det blir möjligt att åter få umgås. När det 
blir återstår att se. Så snart det går att genomföra någon programpunkt meddelar vi detta genom 
Gillebladet och vår hemsida.

 Årsmötet ska enligt stadgarna genomföras senast under maj månad, om detta inte blir möjligt 
kommer vi att genomföra mötet i början av hösten.  Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att 
skickas ut 1 månad innan mötet och finnas tillgängliga på vår hemsida. 

Som vanligt är vi intresserade av goda idéer till programinslag, bra böcker om Småland/Öland, 
intressanta personer eller lockande resor i landskapen. 

Gillet behöver också nya medlemmar, så gör gärna reklam för vårt Gille. 

Sist men inte minst vill jag påminna om årsavgiften. Den är låg, endast 150 kr.  Gillets plusgirokonto 

är 321989-6; swish-numret är 1232549640. Glöm inte att skriva ditt namn vid betalning.

Kära hälsningar från styrelsen

Genom 

Lars Rudmark

Lars Rudmark

ålderman



Nordea 2020-06-04

Jag som ordförande för den ideella föreningen Smålands Gille i Uppsala med org.nr 817607-0061, har 
lämnat in ett antal papper för att få tillgång till föreningen bankmedel då vår kassör Inge Lindström 
avled tidigare i år. Jag fick ett meddelande från er daterat den 2020-05-25 att komplettera ansökan 
med en fullständig kopia på de senaste antagna stadgarna.

Bifogar föreningens nuvarande stadgar. Senaste stadgeändringar gjordes 2003-04-09.

Med vänliga hälsningar

Lars Rudmark

Ordförande/ålderman

  


