
 
VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE NYHETSBREV 
Här kommer Nyhetsbrev nr 3. Vi närmar oss nu årets slut och här kommer lite information om 
vad som är på gång i Attention Karlstad Värmland den närmaste tiden. Men också en vädjan om 
hjälp/deltagande till olika aktiviteter och uppdrag.  

 

Julpyssel och gröt 
Den 10/12 kl 14-17 träffas vi på Posthornsgatan 8, i ABF lokaler på Kronoparken. Vi pratar, 
julpysslar och äter (Kaffe, the, saft, mjölk, risgrynsgröt och smörgås med skinka eller ost). Finns 
även möjlighet att prova tyngdtäcken.  Hoppas många vill komma. Anmäl dig på adressen längst 
ner, skriv där även ev matavvikelser. Max 35 personer 
Pris medlem: Vuxen 50, barn 25 Pris icke medlem: Vuxen 100, barn 50 

Anmäl er till  anmalan@attentionvarmland.se  senast den 30 november. 
Betalning till postgiro 137 04 26-7. Skriv julpyssel och vilken/vilka personer pengarna 
gäller för.  

 

Hjälp 
För att föreningen ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete så behövs fler som vill hjälpa till 
med olika saker. Det kan vara att koka kaffe och ställa fram fika på en cirkel eller träff, hjälpa till 
vid ett arrangemang, sköta sociala medier, hemsidan, söka bidrag, representera sin kommun 
mm. Den som är ny behöver aldrig vara ensam ute på representationer utan det är alltid med 
någon mer erfaren. Kom i håg att man inte behöver vara med i styrelsen för att ha ett uppdrag 
eller hjälpa till någon gång. 

 

Styrelsearbete 
Är du intresserad och vill veta mer hur det är att jobba i vår styrelse så hör av dig till styrelsen. 
Vi har ett kompendium där det står vad det innebär att ha en speciell post. Första styrelsemötet 
med nya styrelsen är alltid en styrelseutbildningshelg så att alla har samma information och vet 
vad som förväntas av dem. 2018 är det 24-25/3 som gäller.  Alla är nybörjare någon gång. Är du 
är intresserad hör av dig till adressen nedan. Inget är bindande för att man visar intresse. Vi kan 
träffas över en fika och prata vidare. 
Är du intresserad av något eller vill veta mer så hör av dig till adressen längst ner. Vi ser fram 
emot att höra av dig! 

 

Årsmöte, nomineringar och motioner 
Den 4/2 2018 är årsmötet och då hoppas vi på stor uppslutning. Boka in datumet redan nu. Mer 
information kommer per post senast en månad innan mötet.  
 
Nomineringar (till styrelse och valberedning) och motioner skall vara styrelsen tillhanda före 
december månads utgång. Skicka dem till Attention Karlstad Värmland c/o ABF Posthornsga-
tan 8 656 32 Karlstad eller till via e-post kontakt@attantionvarmland.se 
Nominerad ska vara vidtalad och sagt att de vill bli kontaktad av någon från valberedning eller 
styrelse.  
  

 

Styrelsen i Attention Karlstad 
g/m 
V. ordförande Elizabeth Odalen Bjord 
elizabeth@bjord.se 
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