Medlemsbrev 2021
Vi i styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack till alla er som under verksamhetsåret 2020 ställde upp och
arbetade ideellt, köpte tröjor och mössor mm eller gav oss ekonomiska bidrag. Vi hoppades att vi
skulle få ett bättre 2021 och ha lika trevligt tillsammans som vi brukar. Men tyvärr påverkar pandemin
oss mycket fortfarande och vi inte kan genomföra våra trevliga och inkomst bringande aktiviteter
tillsammans fullt ut under detta år heller. Styrelsen håller sig uppdaterad och kommer att genomföra
de aktiviteter som restriktionerna tillåter.
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 och utan kommunala bidrag, därför är just ert
medlemskap viktigt. Även under detta andra år med pandemi är medlemsavgift extra viktig då
föreningens möjligheter till intäkter är mycket begränsade det är ovisst om huruvida vi kan
genomföra våra stora och traditionella aktiviteter. Hittills har styrelsen på grund av rådande
restriktioner ställt in midsommarfirandet, men vi kommer att klä stången som vanligt dagen innan
kl. 18 för att vi alla ska få känslan av sommar och sol. Stocken dagen kommer vi att i år bestå i att vi
står vid campingen och säljer lotter samt en ny , än så länge, hemlig Stockenartikel kommer att säljas
då. Som vanligt är det andra lördagen i juli dvs 10 juli kl.11-15. Hoppas att vi ses då, men tänk på att
hålla avstånd och var rädda om varandra!
Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad och gäller per person. Medlemsavgiften är 100 kr för vuxna
och 25 kr per barn upp till och med 18 år. För att vi ska kunna upprätthålla ett aktuellt
medlemsregister är det viktigt att ni märker inbetalningen med både för- och efternamn, och om ni
betalar in för flera ber vi er namnge alla de personer som medlemsinbetalningen gäller. Vi ber er
även vänligen att mejla in samma information för att få en aktuell mejllista till er medlemmar.

Betala in er medlemsavgift via bankgiro 831-5061 eller med swish
1232992063.
Styrelsen önskar alla medlemmar, gamla som nya, hjärtligt välkomna att delta
i våra begränsade aktiviteter och ideella arbete 2021. Men framför allt ser vi
framemot att hälsa er välkomna till verksamhetsåret 2022 som vi hoppas blir
mer som vanligt och att vi kan genomföra våra traditionella aktiviteter. Vill du
hjälpa till i föreningen eller har förslag och idéer är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Titta gärna in på vår hemsida www.foreningenstocken.se eller Facebook: Föreningen Stocken
Årsmötet kommer att genomföras den 28 augusti kl 11 på Svanvik.
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