Istället för ett vanligt

Månadsbrev

kommer den hiir gången ett enklare utskick bestående avi

en kallelse

till Människan i Kålltorps årsmöte 2017, onsdag 29 mars

info om nästa

Kålltorp Kan, den 24 mars,

plus något om förberedelserna inför årets upplaga av

tävlingen Schackfyran.

Kallelse

till

Årsmöte 2017
Männlskan i Kålltorp
i lol€len på Råslensgatan 4
onsdagen den 29 mars klockan 18

Dagordling:

1

Mötets öppnande.

2.

Val av ordfcjrande, seketemre och justeringsmän för årsnötet

3.

Föreningens verksamhet under 2016 förcdrages

4.

Kassarappoft och bokslut.

5.

Revisionsberättelse.

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

7.

Medlemsavgiften faststä11s.

8.

Val av styrelseorclförande lör 2017.

9.

Val av styrelse fiir 20l7.

I

0. Firmatecknare utses.

11.

Val av rcvisorer.

12.

Vai av valberedning till årsmötet 2018.

13.

Örtiga fiågor.

14. Möte1avslutas.

Efter mötet seNeras kaffe och kaka.

Varmt välkommen!

"Kålltorp kan" proudly presents...,
Ett, tu, tre...

den 24:e ska det ske
Den24 mars alltså 18.00.
bjuder Kålltorp in till en kväll i världsmusikens tecken. Det blir en musikalisl( resa
och alla är välkomna. Vi blir guidade av tre olika musikgrupper på vägen.
Då

Samir Mehmed och pianisten Pernilla Siövall ska ta med oss tjll Balkan. Samir
behärskar flera stänginstrument som bouzouki, gitarr, violin, mandolin. Han har också
hållit flera workshops kring balkanmusik på olika håll i Europa.
Osama Derbas presenterar arabisk musik från olika iänder med spell<amraterna Björn
Perborg (vibraphone, banjoloch Jorge carcia [slagverkJ. Osama Derbas framträder
själv med sång, gitarr och elbas. De går alla tre på musjkhögskolan i cöteborg, linjen för
världsmusil<

Skandinaviskt blir det ocl<så. Sångerskan Agnes Åhlund med Zofie Kasparovä på
tvårflöjt presenterar musik från Skandinavien och berättar mer om vallmusik. Båda går
på musikhögskolan.
Ni förstår att det blir en blandad kväll, precis som vi vill att det ska vara på Kålltorp kan.

När? Fredagen den24 mars kl 18.00
Var? Råstensgatan 4, MiK/Knutenlokalen
Vem? Alla som gillar musik!

Välkomna
Människan i Kålltorp, MiK

Schackfyran på gång
Under hösten 2016 och nu i vinter har vi besökt tre skolor IKåiltorpskolan,
Torpaskolan och Rudolf SteinerskolanJ i det stora Schack-fyranprojektel Det mynnar
ut i en turnering för Göteborgsdistriktet lördagen den 1B mars. Turneringen är i år
förlagd till Kvarnkullen, en samlingslokal i Kungälv, och omfattar alla kiasser i årskurs
4 i hela Storgöteborg (förutom I(ungälv även Stenungsund, Orust och Tjörn).

Varje klass i våra tre skolor fsammanlagt sex klasser) har fått två besök. Sammanlagt är
ca 15 elever intresserade av att delta från dessa klasser. För att kvalturneringen den 1B
mars ska l<unna genomföras krävs att de olika klubbarna distriktet bidrar med

funktionärer.

i

Från vår klubb, KSS, räknar vi med att två-tre vuxna och lika många juniorer hjälper
med arrangemanget, där'200-300 barn beräl<nas delta.

.

till

Hör av digl

Om du är intresserad att vara med [obs schackkunskaper är inte nödvändigal] kontakta
då mlg på 0738 36 13 47 eller per@kalltorp.info. Det kommer att bli en intensjv och
rolig 1ördag och du gör en vårdefull insats för ungdomsschacketl
Läs mer om vår framgångsrika schackklubb på vår hemsida

!! ra'w.kalltorLlldalbeba ck.

Hälsningar
Per Bergström

