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Medlemsbrev April 2015 
 
 

Årsmöte hade vi den 10 mars på Café Älvan. Där hade 
personalen dukat upp ett fantastiskt läckert bord med olika 

godsaker, Afternoon tea or coffee… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Inte nog med att det var en massa godsaker, vackert dukat 
var det också… 
 
 

                                     
 

 

Sedvanliga mötesförhandlingar, där styrelse valdes; 
 
Ledamöter: 
Ordf: Birthe Larsson   070-43 02 995 
Sekr: Helena Andersson-Eliasson   070-54  01 157 
Kassör: Lisbeth Lundgren    070-38 07 413 
Anette Pahlén Johansson   070-62 95 053 
Helena Gerleman   073-31 22 166 
Anna Söderqvist   070-25 74 185 
 
På den vakanta platsen har Angela Sandberg  070-43 34 195 
valts in. 
 



Vi hade en mycket trevlig kväll med ca 30 medlemmar 
närvarande. Kvällen avslutades med ett lotteri där många 
av deltagarna gick hem med fina priser. 
 

                             
 

 

 

 

 
Den 28 mars var det återigen dags att  inta Ullared, tyvärr 
var inte uppslutningen som den brukar, endast 28 anmälda 
så det fanns gott om lediga platser i bussen.  
 
 

 
 

 



Vi kommer att sponsra Brudfjällsracet 16/5 och 
Karolinerjoggen 6/6 med 100 :- / lopp. Lämna in kvitto på 
Medborgarkontoret. 
 

            
 
 
 
Just nu pågår planering för fullt inför höstens olika 
aktiviteter, vi lovar att återkomma med ett fullspäckat 
program 
 
Medlemsavgiften drogs på februarilönen, för er som har lön. Pensionärer och 

tjänstlediga personer betalar in sin årsavgift på vårt Bankgiro: 5502-2776 
Nu kostar medlemsskapet 200:-/ år och för er som inte är medlemmar  

finns nya ansökningsblanketter. 

När ni blivit medlemmar så åker ni till Rådahallen och de hjälper er att ta ett kort 

på er, göra ett medlemskort och det skall ni visa när ni vill utnyttja er rabatt. 
 

Vi finns på 
Melleruds Kommuns Hemsida/  

Kommun/politik/  
Personalklubben Råmeo. 

 
 

VIKTIG INFORMATION: 
 
Välj själva vad ni vill se och delta i, av våra aktiviteter. 
 Lämna in biljetten / anmälningsavgif mm, med namn och personnummer till 
Medborgarkontoret  
OBS! Senast 30 dagar efter aktiviteten har varit, beloppet betalas ut på er lön. 
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