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KRONBLADET APRIL 2015
Vi tackar alla våra avgående ledamöter för ett gott samarbete
Ord. representanter, Ingela Blad, Braås och Malin Adell Kind, Sandsbro
Ersättare Kasper Hagel, Älghult och Benita Jansson, Traryd
Och passar på att hälsa vår nya ledamot från Alvesta välkommen.
Roland Axelzon, Hjortsberga
Klicka här så hittar du hela vår styrelse

Hej alla landsbygdsvänner i Kronoberg!
Jag vill tacka för förtroendet jag fått att som
ny ordförande under kommande år leda
styrelsearbetet i Hela Sverige ska leva,
Kronoberg.
Det var ett intressant årsmöte med ett väl
anfört föredrag av landsbygdsstrategen
Christel Gustafsson från Jordbruksverket som
också var mötesordförande under kvällen.
Hur ser årets planering ut?
Vi håller en fortsättning på vår uppskattade
kurs i hur vi kan skapa roligare möten. Anmäl
er omgående via inbjudan härintill och passa
på att få nya verktyg till ert föreningsarbete!
Vi fortsätter att besöka våra kommuner och
framöver planerar vi att åka runt och
kommunvis träffa de olika
samhällsföreningarna för att fördjupa våra
kontakter och diskutera hur vi bäst kan vara
till nytta för varandra.
Till hösten kommer vi att ha vår tredje
Landsbygdsgala, en tillställning vars
popularitet ökar år från år.
Tack för ordet!
Åsa Dahlström
Ordförande
Hela Sverige ska leva, Kronoberg

Missa inte detta!
28 April
Kl: 18.00 - 21.00
Villa Vik, Växjö
Anmäl dig direkt via
denna länk

↓

http://www.lansstyrelsen.se/kron
oberg/Sv/kalender/2015/Pages/en
gagera-flera.aspx
Arr: Länsstyrelsen Kronoberg & Hela
Sverige ska leva, Kronoberg
Inbjuden föreläsare Ann-Katrine
Engström
* Vad lockar i styrelsearbetet?
* Finns det frågor som engagerar?
Detta och lite till kommer vi att krama till
en snöboll som vi kan ta med hem och
konkret få snöbollen att rulla så vi blir
fler som blir inspirerade och
intresserade av att engagera flera och
mera…..
Separat inbjudan har redan mejlats till
DIG och din styrelse, nu är det bara för
er att anmäla er. Först till kvarn….
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