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Hej bästa medlemmar 
 
Senast skrev jag att vi har fått 
LITE vinter hit till södra Finland 
men det får jag väl äta upp nu. 
En massa snö och storm har vi 
fått uppleva den här vintern men 
nu går vi äntligen mot soligare 
och varmare dagar.  
Som ni kan läsa här invid så 
kommer vi att göra allt möjligt 
och kanske också lite omöjligt 
(eller hur är det med att åka till 
Blåkulla?). 
Läs vidare så kanske du hittar 
något som intresserar dig. 
 
 
Varma vårhälsningar 
H Siv 
 
Kom ihåg att kolla vår hemsida 
www.svie.fi   
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KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE 
Välkomna till extra föreningsmöte på Vikingaborg onsdagen den 4.4.2012 kl 19.00. Mötet gäller 
stadgeändringar. Detta gäller § 7 där det  nu står att årsmötet skall hållas inom februari månad. På den 
här punkten vill vi få det ändrat till att hållas inom  mars månad. Det andra ärendet är samma paragraf 
där det står att det väljs 2 revisorer. På den punkten vill vi att det ändras till att det väljs en revisor eller 
en verksamhetsgranskare 
 
PRESENTATION AV STYRELSEN 2012 
Ordförande: Ann-Britt Rajala 
Viceordförande: Yrsa Holmberg 
Sekreterare: Siv Lindfors 
Kassör: Lars Edelmann 
Styrelsemedlemmar: Joakim Nordling, Sari Laava, Maria Rajala, Maisa Siirala och Linda Söderström. 
Suppleanter: Kia Lindberg och Annika Rajala 
 
HOBBYKVÄLLAR för hela familjen 
Våra hobbykvällar på Vikingaborg fortsätter.  
 Onsdagen den 28.3 2012 kl. 18.00 lagar vi tillsammans påskkvastar. Om du tänker åka till Blåkulla så 
kom med och gör din kvast redo. Materialavgift 5€, betalas på platsen. 
 Meddela gärna ditt deltagande till Linda 040-5016525 eller linda.e.soderstrom@hotmail.com 
 
Torsdagen den 17.5 kl 12-15 har du möjlighet att bekantta dig med Esf och seglingens värld i 
Amiralshamnen på Sököudd. Klockan 12 info om föreningen och lite instruktioner om segling och från 
och med kl 13 kan du prova på segling med optimistjolle eller 606. Tag egen flytväst med samt 
byteskläder. Esf har en liten buffe´. 
Anmäl ditt intresse till Andy sms 040-5123679 eller mel7@kolumbus.fi 
Både barn o vuxna kan delta! 
 
VALBORGSLUNCH 
 Tisdagen den 1.5 kl 12.00 serveras det "Sillis" på Vikingaborg, för 35€/vuxen och 15€ barn 6-15 år. I 
priset ingår mat och dryck. Bordsreservering. linda.soderstrom@hotmail.com eller 040-5016525 senast 
17.4 
 
VÅRLOPPTORG   
Vi håller ett vårlopptorg i Ladan den 20.5 kl 12-14. Vi tar emot saker måndag 14.5, tisdag 15.5 och 
onsdag 16.5 kl 18-20. Ni kan igen ringa Siv Lindfors 0400 360 887 eller 0400 523 441 om ni har frågor 
om vad man kan hämta och om tiden inte passar, komma överens om en annan tid. 
Vi har det som ett sammarbetsprojekt med Sommarö-Seura. 
 
SOMMARLÄGER PÅ VIKINGABORG 4-21.6 
Vi ordnar igen sommarläger för barn 7-12 år. Vänligen anmäl dig per mejl till siv.lindfors@elisanet.fi  
Lägret börjar kl 9.00 och slutar kl 17.00. I din anmälan skall finnas barnets namn, födelsetid, adress, 
föräldrars telefonnummer dagtid, ev. allergier och simkunskap samt annan viktig information. 
Anmälningarna är bindande och skall vara hos mig senast 13.5. Lägret kostar 80€/barn/vecka.  
Välkomna med! 
 
FUNKTIONÄRSTURER PÅ FINNS SOMMARTEATER 
SViE har funktionärsturer på Finns sommarteater lördagen den 16.6 kl 17.00 och onsdagen den 27.6 kl 
19.00. Vänligen meddela Siv Lindfors 0400360887 mellan 18-21 eller med textmeddelande eller 
siv.lindfors@elisanet.fi om du känner för att komma med och hjälpa till. Vi behöver få ihop minst 10 
personer igen så din insats behövs. 
 
VIKTIG ANNAN INFORMATION 
Vårt medlemsregister  uppdateras.  
Vi saknar ÄNNU viktig information om adressförändringar, barnens födelseår, avlidna mm. Senast 
uppdaterad nån gång 2003. Om ni efter det fått barn eller flyttat mm kan det vara att vi saknar den infon.  
Om ni vet att ni har några förändringar som vi borde veta, vänligen skicka dem direkt till Sari Laava 
sari.laava@kolumbus.fi eller till undertecknad siv.lindfors@elisanet.fi . 
Om det är någon av er som får sitt cirkulär med snigelposten och skulle kunna tänka sig att få det som e-
mail, vänligen meddela det till samma adress. Tack på förhand. 
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Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 

 


