Välkommen till årsmötet 2022
Torsdagen den 17 mars, kl 14, i Folkets Hus i Motala
Bästa medlem!
Som vi tidigare meddelat har vi flyttat fram årsmötet till den 17 mars. Anledningen är att vi väldigt
gärna vill ha ett årsmöte med fysisk närvaro. Vi vill helt enkelt träffa dig och vi hoppas att du vill
träffa oss och andra medlemmar.
Vi bjöd in till årsmöte i Vadstena och, redan i december, bokade vi lokal där. När vi sedan var tvungna
att flytta fram mötet fanns ingen lämplig lokal att tillgå i Vadstena. Därför är vi nu tillbaka med
årsmötet i Motala. Den här gången i Folkets Hus och i en lokal där vi kan hålla gott avstånd.
Med facit i hand hade vi kunnat hålla fast vid 16/2 och Vadstena. Den 3/2 fick vi besked om att
Sverige skulle ”öppna upp igen” från den 9/2. Även om vi alla, under de senaste två åren, vant oss vid
tvära kast och snabba ändringar så står vi nu fast vid att hålla årsmötet i mars den här gången. På så vis
kan vi ytterligare säkerställa att smittkurvan viker neråt och fler är friska och kan delta.
Efter årsmötet, som hålls i lokalen ”Bulten”, bjuder vi på kaffe och kaka i Skepparpinan och därefter,
åter i ”Bulten”, blir det spännande förhandsinformation. Kommer kungen till Motala i år? Eller vår
egen hertiginna, prinsessan Estelle? Roger Alsäter, vd för Göta Kanalbolag, kommer i alla fall till
vårt årsmöte och berättar om Kanalbolagets uppdrag sedan 1810 och om planerna för firandet av
kanalens 200-årsjubileum. Vi får veta vad som ska hända, när det ska hända, var det ska hända och
vilka som ska delta i firandet.
Årsmöteshandlingarna finns sedan 2 februari på vår hemsida. Du kan också hämta ditt exemplar på
kansliet, Sjögatan 14 i Motala under öppettiderna måndag och onsdag kl 10-12.
Anmäl ditt deltagande i årsmötet senast 11/3 via e-post (se nedan) per telefon till 073-631 97 38
(Kerstin Orest) eller vid ett personligt besök på Sjögatan.
Ännu en gång varmt välkommen till årsmötet. Hoppas att vi ses!
Motala/Vadstena den 15 februari 2022
Styrelsen SU Motala Vadstena

I samband med alla våra aktiviteter gäller fortfarande stort eget ansvar. Vi deltar bara om vi är helt
friska, vi håller avstånd och vi tar hänsyn till andra deltagare.
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