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Styrelsen önskar er 
alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År!
ÅRSSKIFTESBREV 20/12 2021 – 9/1 2022
Kvarvarande aktiviteter veckan 13 – 19 december:
Rysk roulett fredag 17/12 kl. 17.00. Sista spelet för i år.
Välkomna att delta i vårt roliga spel. Korv i pausen.

V75 Tillsammans 18/12 och 31/12. Ingen Trivselträff på klubben de dagarna.
För att bli med gör du så här: 1. Starta ett ATG-konto på atg.se 2. Sätt in pengar

3. Klicka på länken och gå med i lag Club Nordico
https://tillsammans.atg.se/inbjudan/HGUF-QZGH-130263/y5gyz_xeNgtpF8Fdnnf2bw==

4. Ange hur många andelar du vill deltaga med. Max 10 andelar, 50 kr/st

Frågor? Ring Anders 0706800270 eller Bjarne 0738008700.

    - o – O – o -

Uppehåll över jul-, nyårs- och trettonhelgerna :

Måndag 20 december 2021 – söndag 9 januari 2022 är kafeterian stängd.
Eventuella evenemang under den tiden meddelas via Facebooksidan och mail.

Nästa veckobrev publiceras torsdag 6 januari 2022 på Facebooksidan, hemsidan och 
via mail till registrerade medlemmar i Club Nordico.

    - o – O – o -

Boulen Spelas måndag, onsdag och fredag 12.30-14.30, som vanligt, under helgerna.

    - o – O – o -

Årsmöte och vårens medlemsmöten 2022 
Klubbens årsmöte hålls 9 februari. Medlemsmöten 19 januari, 16 mars och 20 april.

Forts. nästa sida.

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/HGUFOZGH/130263/y5gyz_xeNgtpF8Fdnnf2bw==4


Club Nórdico
Calle Hernán Cortés 4, Fuengirola

Tlf. 952 667 067
Clubnordico.eu

clubnordico@gmail.com

Välkomna till informationsmöte 19 januari 2022 

Onsdag 19 januari 2022 efter ordinarie medlemsmöte. Såväl gamla som nya medlemmar

är välkomna till information om hur klubben fungerar.

    - o – O – o -

Medlemsavgift för 2022
Styrelsen ser gärna att fler medlemmar betalar in sin medlemsavgift för 2022 redan nu! 
Alla tillskott behövs för klubbens överlevnad! Tack på förhand! 

30 euro helår, 20 euro två månader, 10 euro en månad och 3  euro en vecka.
Från och med den 1/1 2020  gäller att alla som deltar i veckoaktiviteter, fika, fester och 

resor med mera måste vara medlemmar i klubben. 

    - o – O – o -

Styrelsen 2021
Ordförande Karin Lundmark 1 år, sekreterare Ulf Schöning 1 år, kassör Eva Lindahl 1 år
samt övriga ledamöter Anssi Lakomaa 1 år, Lennart Olaison 1 år, Annette Eklund 2 år, 

Christer Lundinger 1 år, samtliga omval, plus Morgan Pedersen 1 år fyllnadsval.
Suppleanter i styrelsen är Lisa Ljungberg, Karin Plank och Ove Svelander.

- o – O – o -

Var tacksam 
för livets
speciella

små stunder!
Nalle Puh


