Boka redan nu in i agendan
Kugghjulsgala 5/10-17
Glad Påsk!

Sprid vidare…

Kronbladet April 2017
Ordförande har ordet
Efter en kall och mörk vinter är det alltid skönt när ljus och väl återvänder till våra breddgrader.
Årsmötet hölls i år i Ljuder, en vacker bygd som väl företräder ett Sverige utanför staden. Ett trevligt
och välbesökt arrangemang med ett duktigt gäng tjejer som servade i köket. En store eloge till alla
som bidragit till årsmötets planering och genomförande.
Ett stort tack till Monica Widnemark som så förtjänstfullt höll i Ordförande klubban.
Jag vill än en gång tacka de som valt att lämna sina uppdrag. Börje Nilsson, som efter flera års trogen tjänst lämnar valberedningen. Mikael Andersson och Roland Axelzon som lämnar styrelsen men
som genom sin kunskap om styrelsens arbete kommer att vara ett välkommet tillskott till valberedningen.
Dessutom vill jag hälsa våra nya styrelseledamöter välkomna, Tommy Mases, Mats Karlsson och
Marianna Agetorp.
Vi har ett spännande år framför oss och det är dags att visa att det går att arbeta för inte bara en
bevarad service utan vi ska kunna ha en utökad kommunal och statlig närvaro på landsbygden. Inte
bara i form av regler och pålagor utan i form av positiv anda och fler arbetstillfällen.
Nu kavlar vi upp ärmarna och visar musklerna!
Åsa Dahlström
Ordförande
Hela Sverige ska leva, Kronobergs län

50.000:En av Teskedsordens viktigaste uppgifter är att varje år dela ut stipendier till människor
eller grupper som gjort en insats för ett tolerantare samhälle. Syftet är att uppmuntra och
belöna dem som i ord och handling bidrar till en respektfull dialog mellan människor och
river murar av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion och politik. Stipendierna består
av ett diplom och en check på 50 000 kronor. Klicka in dig på länken och nominera

http://www.teskedsorden.se/stipendier/
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