Uppsala fredag 13 mars 2020

Kära Gillesmedlemmar och andra granngillen,
Söndag 22 mars skulle vi i Smålands Gille enligt vårprogrammet ha en träff på Träffpunkten
med tema Dackefejden. Tyvärr ser vi oss nu nödsakade att ställa in programmet till följd av
det förvärrade läget med coronaviruset, Covid-19, och de skärpta direktiven från regering
och myndigheter. Även om vi är färre än 500 personer, utgör vi ändå en stor grupp – de
flesta av oss dessutom äldre. Med tanke på det vill vi i styrelsen absolut undvika eventuella
risker rörande allas hälsotillstånd.
Givetvis hoppas vi kunna återkomma till hösten med det inställda programmet.
Vad gäller det kommande årsmötet om en dryg månad, torsdag 16 april 2020 på
Borgerskapets hus, hoppas vi kunna genomföra det som tänkt. Om inte, kommer vi att
meddela detta i god tid.
Årsstämmohandlingar ska utlysas minst 30 dagar före mötet. Det innebär att dagordning,
årsberättelse och årsredovisning för 2019 bifogas detta utskick. Signerad årsberättelse och
komplett bokslut kommer att finnas på plats på mötet.
Efter årsmötesförhandlingarna får vi ett föredrag av landshövdingen i Jönköpings län, Helena
Jonsson, om ”Länets utveckling, utmaningar och samarbete mellan Smålands län”. Supén
består av gravad lax, dillstuvad potatis och hembakad ostkaka.
Anmälan senast 8 april till gillemor Katarina Sjöström ksuppsala@yahoo.se eller tel 0703576187, alternativt till ålderman Lars Rudmark rudmarks@hotmail.com eller tel 0703466063.
Sista programpunkten för våren är planerad till tisdagen den 19 maj. Samlingen sker kl 10 i
foajén till VHC ( veterinär-medicinskt och husdjursvetenskapligt centrum), Ulls väg 26. Stort
runt hus. Busshållplats finns intill.
Vi börjar på sal för en timmes orientering om verksamheten vid SLU , VH-fakulteten och
djursjukhuset och gör därefter en rundvandring i lokalerna som invigdes fö 5 år sedan.
Docent Göran Dalin som bla varit dekanus informerar. Därefter går vi till
Kundskapsträdgården för en guidad visning. Efter det tar vi oss via Undervisningshuset till
Syltan för lunch ca 12.30-13.00.
Anmälan i sedvanlig ordning till Katarina Sjöström alternativt till Lars Rudmark senast 13 maj.
Meddela vid anmälan om ni önskar samåka i bil.
Varma hälsningar
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