Käre medlem i Gävle Musei Vänner. Här kommer litet information från vänföreningen
Årsmötet
Vi har genomfört 2016 års årsmöte. Då museet är stängt var vi tvungna att finna en ny lokal. Vi
hittade Lions mitt i sta´n. Nära 60 medlemmar deltog, såväl i årsmötesförhandlingarna som i den
efterföljande festen. Vi tackade av Christina Öster Rangrost som ordförande och undertecknad Per
Lundgren valdes som hennes efterträdare. Nya i styrelsen blev Liss-Britt Landén och Marie
Söderquist. Per Mårsell, Åke Matton, Ulf Roupé och Anders Karlsson valdes om. Vi i styrelsen skall nu
göra allt för att du som medlem skall trivas och vi hoppas att vi tillsammans skall göra nytta för
museet. I år hade vi nöjet att ha Gunnar Cyréns son Mårten som föredragshållare vid årsmötet.
Mårten berättade engagerat om sitt arbete som arkitekt under rubriken ”Från idé till färdig produkt”.
Studieresa
Den 10 april genomförde vi en trivsam studieresa till Uppsala där vi besökte Bror Hjorts hus, Uppsala
konstmuseum och Upplandsmuseet. Vi åt en god lunch i slottets källare. I resan deltog ett 30-tal
medlemmar.
Nya aktiviteter
Vi bearbetar nu några uppslag på aktiviteter och hoppas att senare i vår kunna presentera några
spännande sådana. Har du önskemål på något särskilt intressant och/eller har en idé om något kul
uppslag så kontakta gärna någon av oss i styrelsen eller skicka ett mail till gmv@xlm.se
Medlemsavgift
Vid genomgång av medlemsregistret ser vi att många av medlemmarna ännu inte betalat sin
medlemsavgift. GMVs viktigaste inkomstkälla är ju medlemmarna och medlemmarnas
medlemsavgifter. Det är ju genom dessa intäkter vi kan bidra på ett positivt sätt till museets
verksamhet. Så jag vill vädja till dig som ännu inte betalt: Snälla gör din inbetalning till vårt Pg
567579-8 snarast möjligt. Avgiften för familj är som tidigare 400 kr och för enskild medlem 250 kr. Du
som redan betalt kan naturligtvis bortse från denna påminnelse.
Hälsningar
Per Lundgren

