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Kamrater! 

Varje dag kommer nya rapporter om smittspridningen samtidigt som allt fler 
har vaccinerat sig och risken för allvarlig sjukdom minskar så läget är trots allt 
bättre än för ett år sedan. 
Vi vill då inte avvakta utan planera för årets verksamhet i vår förening. 
 
Men vi förutsätter att de som deltar är fullvaccinerade och följer det 
allmänna rådet att inte delta om man känner symptom. 

Årsmöte 2022 - KALLELSE 

Årsmötet genomförs onsdagen den 16. februari kl 1300-1500 på Norrgården. 
 
Deltagaranmälan senast dagen innan till Anita Höglund genom: 

• telefon 072-70 70 600 eller 

• mail: k.gunnar.hoglund@gmail.com 

Fortsatt verksamhet under första halvåret 2022 

Mars: Torsdagen den 17. mars, medlemsmöte (OBS Ändrad dag) 
Norrgården kl 1300-1500. 
 
Gäst: Major Daniel Lagrell som ansvarar för artilleriutbildningen i Skövde. 
Eftermiddagskaffe. 
 
Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom: 

• telefon/telefonsvarare: 070-685 43 34 eller 

• mail: kglindgren43@gmail.com 
 
April: Onsdagen den 20. april, medlemsmöte i Villingsberg 
Enskild transport, samling på matsalsplan kl 0930. 
 
Stefan Krol vid BoforsTest Center och Jerry Tauberman vid skjutfältet visar och 
berättar om verksamheterna. 
Lunch i matsalen som var och en betalar. 
Återresa senast 1500. 
 
Deltagaranmälan senast en vecka före, den 13. april till K-G Lindgren. 
 
Maj: Onsdagen den 18. maj, medlemsmöte 
Norrgården kl 1300-1500. 
 
Ev gäst meddelas senare. 
 
Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren. 
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Planerad verksamhet under andra halvåret 2022 

Den 10.augusti resa till Askersund. 
 
Den 14. september medlemsmöte i Norrgården. 
 
Preliminärt den 1. oktober deltagande i återinvigning av Bergslagens 
artilleriregemente. 
 
Den 9. november medlemsmöte i Norrgården. 
 
Den 7. december medlemsmöte i Norrgården 
 

Årsavgiften 

Uppmanar till betalning av årsavgiften senast den 1. juni. 
Årsavgiften är 150 kr och föreningens bankgiro är 5475-7190. 
 
De är viktigt att du på inbetalningen anger namn, postadress, mejladress och 
mobilnummer. Vi behöver uppdatera och komplettera medlemsförteckningen med 
den informationen. Att sända brev är alltför dyrt, osäkert och omständligt. 
 

 
Bo Arvidsson, ordförande 


