
                                                           Gävle den 11 januari 2023

Medlemsbrev 1/2023 

Museievänner!

Vår förening grundades år 1943 och blir alltså 80 år i år. Det ska vi naturligtvis fira 
ordentligt. Hur och när får vi återkomma till.

Närmast i kalendern för förenings del är årsmötet den 14 februari. Kallelse, 
årsmötehandlignar m.m. kommer inom kort. 

Inom styrelsen räknar vi med att under våren ordna en resa till någon intressant plats i 
vår närhet. Inbjudan och närmare information kommer senare.

Museet har som vanligt intressant utställningar och andra aktiviteter på gång. 
Den 14 januari inviger museet utställningen om Ockelbo skoters historia
Den 25 januari berättar museichefen Hans Lindholm Öjmyr sina favoritkonstverk
Den 31 januari fortsätter föreläsningsserien Historien händer här och då berättar 
intendent Ingela Broström om hur vi har dött i Gävle

Missa inte dessa aktiviteter. Ta dig också tid att besöka museets fasta utställningar och 
de fantastiska konstsalarna.

Styrelsen räknar med att under våren ta upp frågan om föreningens verksamheter och 
aktiviteter med medlemmarna och med museets ledning.

Medlemsavgiften för år 2023 är oförändrat 250 kr Betala avgiften snarast.  Gör det så 
att vi kan fortsätta att stödja museet och ordna aktiviteter. Betala avgiften till plusgiro 
567579-8 

Om du inte har anmält din e-postadress, gör det snarast. Då blir det billigare och går 
snabbare att ordna med medlemsbrev och andra utskick till medlemmar. 

Vi ses på museet!

Styrelsen 
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Museivän!

Du inbjuds till årsmöte med efterföljande måltid och samvaro

Tid: Tisdagen den 14 februari 2023 klockan 18.00

Var: Länsmuseet Gävleborgs hörsal 

PROGRAM
Årsmötesförhandlingar enligt bifogade förslag till dagordning. 

För att delta i måltiden efter årsmötet måste du göra en anmälan genom att sätta 

in 100  kronor på plusgiro 56 75 79-8. 

Kom ihåg att skriva ditt namn! 

Anmälan ska göras senast torsdagen den 9 februari.

I samband med att du betalar måltiden, passa på att betala medlemsavgiften, 

250 kronor, för år 2023.

När ni betalar medlemsavgiften ger ni även ert medgivande till att vi håller ett digitalt 

medlemsregister som används enbart för administration av avgifter och för utskick av 

medlemsinformation. 

I anslutning till middagen kommer museichefen Hans Lindholm Öjmyr att kåsera kring 

museets verksamhet och kopplingarna till övriga kulturverksamheter i vår närhet.

På årsmötet lottar vi även ut årets medlemsvinst. De som betalat årsavgiften för 2022 

deltar i detta lotteri. Vi kommer också att ha ett lotteri till vilket du gärna får skänka 

vinster. Ta gärna med kontanter till lottinköp eller betala via Swish.

Måltiden kommer inte att vara den traditionella buffén utan bestå av en Smörgåstårta 

med dryck.

Välkommen önskar styrelsen genom 

Karl-Axel Bladh, 070-661 90 16 

e-post: karlaxel.bladh@telia.com

Bilagor: Kallelse med förslag till dagordning samt verksamhetsberättelse.

mailto:karlaxel.bladh@telia.com

