BOFORS
LUFTVÄRNSFÖRENING
http://www.boflv.se

KALLELSE
till
Årsmöte i Bofors Luftvärnsförening
Torsdag 19 februari 2009, Kl. 17:30 på Bofors Mässen (Pärltuppen)
Som vanligt har vi årsmötesförhandlingar tillsammans med Försvarsutbildarna i Karlskoga.
Efter mötesförhandlingarna äter vi tillsammans den traditionsenliga sillsmörgåsen och
ärtsoppan. Måltiden är starkt subventionerat, du betalar endast 50 kr, men ädla drycker kan
köpas till restaurang Pärltuppens priser.
Dagordning för årsmötet bifogas.
Som vanligt kommer kvällen att innehålla ett intressant föredrag. Vildsvinet har dykt upp i
våra trakter och börjar bli mycket talrika. Vi får möjligheten att lyssna på ett lärorikt föredrag
om vildsvin. Föredragshållare är Sören Karlsson med mångårig erfarenhet som jägare. Sören
håller även kurser i jägarexamen
För att vi skall veta hur mycket ärtsoppa som går åt så måste du anmäla dig
senast fredag 13 februari till någon av:
Anders Hagberg
Göran Sundmar
Ulf Josén
Björn Edström

Hgas/BUB
Sug/RTMDC
Jonu/BUM
Etmb/BUB

Tel. 733135
Tel. 81311
Tel. 733174
Tel. 733257

anders.hagberg@baesystems.se
goran.sundmar@saabgroup.com
ulf.josen@baesystems.se
bjorn.edstrom@baesystems.se

Årets medlemsavgift är oförändrat endast 50:-. Inbetalningskort skickas ut i mitten av
februari men du kan redan nu betala in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto
26 05 89-7. Glöm inte att skriv namnet på inbetalningen.
För att spara på portokostnaderna för föreningen distribuerar vi numera, i möjligaste mån, kallelser,
information etc till föreningens medlemmar via e-mail. Alla medlemmar som nu får information
via posten, men som har möjlighet att ta emot sådan information via e-mail, ombeds därför att
snarast konfirmera detta genom att skicka ett e-mail till: ulf.josen@baesystems.se
Naturligtvis kommer de som inte anmäler sig för framtida distribution via e-mail att få sina
kallelser etc på samma sätt som tidigare.
Vi vädjar också till föreningens medlemmar att informera om ändring av adress, e-mail etc för att
hålla medlemsmatrikeln uppdaterad och därmed underlätta utskick av inbjudningar mm. Meddela
ändringar, på enklaste sätt, till Ulf eller någon annan i styrelsen.
*******************************************************************************
OBS: Glöm inta att då och då titta in på föreningens hemsida: http://www.boflv.se

