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Hej alla medlemmar i Lerbyggeföreningen
och välkomna till medlemsträff och extrastämma i Stockholm!
Intresset för lerjordsbyggeri ökar och Lerbyggeföreningen är därför i en expansiv fas. Då vi inte har
någon sekreterare, och detta är en förutsättning för att föreningen ska kunna växa, har valberedningen
fått i uppdrag att föreslå en person som kan ansvara för sekreterarfunktionen liksom posten för
revisorssuppleant som också är vakant. Lördagen den 22 november håller vi därför en extra medlemsstämma och i samband med denna kommer bland andra Johannes Riesterer och Michael Bergman
att berätta om sina minnen kring Maja Malmgren. Maja gick bort i mars förra året och var Lerbyggeföreningens verkliga pionjär och eldsjäl. Många är de som har historier att berätta om möten med
denna kärleksfulla, kreativa och dynamiska människa!
Medlemsträff och -stämma äger rum i Stockholm i Folkkulturcentrums lokaler i Hjorthagen. Adressen
är Artemisgatan 19. Dit kommer man enklast med tunnelbanans röda linje till slutstationen Ropsten,
en resa på knappt 10 minuter från T-centralen. Lokalen är Spegelrummet som ligger en trappa ned.
Anmäl senast onsdagen den 19 november per mail info(at)lerbyggeforeningen.se, eller telefon till
Marjo Marthin 0290 - 707 70, om du tänker komma till medlemsstämman. Rullstolsramp finns för
entré till Spegelrummet men handikapptoalett saknas dessvärre i lokalerna. Meddela därför om du är
rullstolsburen och behöver hjälp.
Programmet ser ut så här:
13.15 – 14.30

Så minns vi Maja. Michael Bergman, Johannes Riesterer och Astrid Malmgren
Larsson visar bilder och samtalar om sina minnen kring Maja Malmgren. Andra som
har något att berätta är välkomna att delta i samtalet. Om möjligt kommer vi att
spela in samtalet.

14.30 – 15.00

Paus. Kaffe och andra förfriskningar kan inhandlas i Folkkulturcentrums café.

15.00 – 15.45

Medlemsstämma. Dagordning:
1)
2)
3)
4)
5)

Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet
Fastställande av dagordning
Mötets behöriga utlysande
Val av sekreterare och revisorssuppleant
Fastställande av datum för ordinarie medlemsstämma 2015

Vill du medverka i styrelsearbetet? Då det inte är möjligt att fördela sekreterarens uppgifter mer

än vad om görs i dagsläget inom styrelsen behöver vi en person som ansvarar för sekreterarfunktionen. Uppgifterna kan dock fördelas på flera personer som kan vara intresserade av att hjälpa
till. Då såväl styrelseledamöter som medlemmar är spridda över större delen av landet kan vi inte ha
så många fysiska sammankomster men håller styrelsemöten ungefär en gång i månaden, oftast som
telefonkonferens. Vi ska dock undersöka möjligheterna till videomöten via Skype. Stor del av kommunikationen mellan mötena sker per e-post. I samband med årsstämma och höstmöte brukar vi
anordna någon aktivitet i form av ”prova på”, föredrag och / eller studiebesök. Är du intresserad?
Kontakta i så fall Michael Bergman 018-13 23 09, 073-624 56 16, bergmanmichael(at)hotmail.com,
eller Ulf Henningsson 031-27 60 70, 073-657 90 19, ulf-lennart(at)rocketmail.com, i valberedningen.
Michael och Ulf har nu påbörjat sitt arbete med att ringa tilltänkta medlemmar, så du kanske redan har
blivit tillfrågad.
Välkommen!
Järkvissle 2014-10-17 / Eva-Rut Lindberg, ordförande

