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ÅRSMÖTET 8.3. behandlade förutom stadgeenliga ärenden även ett förslag till nya stadgar.
Avsikten med förnyelsen är naturligtvis att stadgarna motsvarar dagens verksamhetsformer och
är i enlighet med gällande föreningslag. Antagligen returneras förslaget korrigerat för ny runda
och då hoppas vi att så många som möjligt ställer upp på det extra föreningsmötet som
sammankallas.
Valfrågorna gick i år snabbt undan, det blev återval utan undantag. Så även i fråga om
medlemsavgiften, som fortfarande är 50,- för års- och 400,- för ständiga medlemmar. Inbetalas
till Aktia 405513-54960. Notera gärna, att de förnyade stadgarna ger rösträtt på årsmötet
endast åt medlemmar som per 31.12 föregående år inbetalt sin avgift. I bästa fall gäller denna
paragraf första gången vid årsmötet 1999.

BORDSVISOR tycker vi det aldrig finns för mycket av och har
lyckats samla en del som kanske inte är så bekanta, men väl värda att ha med på vilken fest
som helst. Så trevligt som det var med Duffen senast på självständighetssoarén! Och tänk på
den stundande vappen, midsommaren, födelsedagen osv, osv ....
Kom alltså med till Helsinggård 17.3 och/eller 14.4 kl. 18.30. Håkan Wikman ställer upp som
försångare och föreningen bekostar sångmaterialet - dock ingen dryck den här gången .... 

DANSEN den går.. och mår så bra i föreningen. Juniorfolkdansarna har
kommit igång igen och övar alla onsdagar under Camilla Burmeisters ledning. Squaredansarna
med Kaj Wikholm har ingen egen festival i Vanda i år - men självfallet massor med andra
uppdrag. Främst samlar sektionen nu krafterna inför en planerad resa till USA inkommande år!
Och dessutom bjuder Kaj på en ny dansform:

LINE DANCE. Start för ny nybörjarkurs blir den 25 mars och kursen pågår
fram till 20 maj v a r a n n a n onsdag klockan 19.30. En kursavgift uppbärs per övningskväll (
20,- för medlemmar och 30,- för utomstående). Man behöver inte vara med alla gånger för att
lära sig det elementära (och det roliga!). Undervisningen går på engelska.

VALBORGSMÄSSOAFTON blir det fest igen! Redan klockan 18.00 öppnar
Helsingebygdens kör struparna utanför stadshuset. Och fr.o.m. kl. 19 blir det mer sång och mat
och dryck och sång och kaffe och dans och sång...på Helsinggård, förstås!

Ring gärna Crockie (Viveka Wikström) och reservera plats, 8233 950

NYTT TELEFONNUMMER till Helsinggård: 8231492. Vaktmästaren som
bor på lokalen heter Sini Kankaansyrjä (hon talar nog svenska). Men vad du än vill veta så ring
ordförande Mona Lanaéus, 8732 028 eller mobil 050 599 4544. 




