
Medlemsbrev 2013 

Vi i styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack till alla Er som under verksamhetsåret 2012 ställde upp och 
arbetade ideellt eller sponsrade olika aktiviteter. Dessutom ser vi framemot ett lika lyckat samarbete 
under året 2013.

Ett  år  går  fort  och nu är  det  återigen dags att  förnya eller  skaffa  nytt  medlemskap i  Föreningen 
Stocken.  Det  är  vår  förhoppning  att  alla  som  är  hel-  eller  delårsboende  på  Stocken  vill  vara 
medlemmar, för tillsammans kan vi verka för en trevlig miljö och atmosfär i samhället. 

Vår  samlingslokal  Svanvik,  lekplats och  badplats sköts helt  av  ideella  krafter  i  föreningen  
därför är just Ert medlemskap viktigt. 

Medlemsavgiften för år 2013 är ändrad till att gälla per person. För att vi på ett enklare sätt ska se 
vem medlemskapet gäller och för att kunna upprätta ett fungerande medlemsregister har vi delat upp 
avgiften i ett pris per vuxen, 100 kr och 25 kr per barn upp till och med 18 år.  Därför är det viktigt 
att ni märker inbetalningen med både för- och efternamn, betalar Ni in för flera ber vi er namnge alla  
de personer som medlemsinbetalningen gäller.  På höstfesten kommer vi  att  ha en lotteridragning 
bland medlemmarna, ett pris till vuxen och ett pris för barn. 

Under 2013 kommer vi som vanligt fira midsommar på lekplatsen med dans, lotterier och café samt 
samarbeta med Tofta gård, och året avslutas med en traditionell julmarknad och i alla dessa aktiviteter  
är just din ideella arbetsinsats viktig. Om du vill hjälpa till i föreningen eller har förslag och idéer är ni  
välkomna att kontakta någon i styrelsen eller maila till vår epost: info@foreningenstocken.se

Kontaktuppgifter till styrelsen:  

Ordförande: Ulf Stenberg 0302-719 13,070-210 52 02 
Kassör: Göran Thorstensson 0304-503 87,070-638 63 94 
Sekreterare: Camilla Ask 070-221 46 98 
Ledamöter: Ragnar Eliasson 070-633 98 84 

Fredrik Årman 070-720 27 96 
Patrik Grund 070-767 10 72 

Suppleanter: Monica Simonsson 073-182 49 99 
Martin Persson 070-374 94 35 

Titta gärna in på vår hemsida: www.foreningenstocken.se

Vi önskar alla medlemmar gamla som nya välkomna att delta i våra aktiviteter och ideella arbete. 

Med vänlig hälsning / Styrelsen  

Medlemsavgift: 100: -/vuxen, 25:-/barn

 

           

          
          Föreningen Stocken
          C/o Göran Thorstensson
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