
Norrby IF:s ungdomssektions konstklubb 

 

Vi har nu haft vårt årsmöte, bifogar vinstförteckning på de som fick med sig en tavla hem! 

Förutom de vanliga årsmöteshandlingarna då Sören Brunåker omvaldes till ordförande, 

fick vi besök av Lasse Nilsson som berättade om sin karriär inom fotbollen. 

 

Årsavgiften för 2022 ska betalas senast den 31 december 2022 för att man ska ha chans att 

vara med på nästa utlottning som förhoppningsvis blir  i januari 2023.  

 

De nya konstverken kommer att finnas till beskådande på hemsidan www.norrbyif.se  

efterhand som konstverken köps in. 

 

Eftersom jag är nyvald kassör så får ni min mail och mobilnummer. Kontakta mig om mail- 

adress om ni har eller om den behöver uppdateras. 

 

Anita Persson: 

anitapersson57@hotmail.com 

0768-14 94 35 

 

Årsavgiften är som tidigare 250 kronor/per lott, betalning till bankgiro 558-9247 senast 

den 31 december 2023. Glöm inte skriva avsändare när du gör din betalning. 

 

Vi är tacksamma om betalningen sker snabbt eftersom vi först då kan påbörja inköpen av nya 

tavlor. 

 

Vid årsmötet hade vi 187 medlemmar. Vår målsättning är att åter komma upp till 300 

medlemmar som klubben haft tidigare.  

 

Prata med dina vänner och släktingar om möjligheten att stödja Norrby IF:s viktiga ungdoms- 

verksamhet samtidigt som de har chans att vinna ett fint konstverk. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Norrby IF:s ungdomssektions konstklubb 

 

Styrelsen / Anita Persson 

                  Kassör 

 

 

Vi har sparat dina kontaktuppgifter 

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Därför vill vi informera om vilka personuppgifter vi 

har sparat. Vi har registrerat de uppgifter som du själv har lämnat till oss. Det kan vara postadress, epostadress 

och telefonnummer. Dessa uppgifter sparar vi för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte och andra 

sammankomster eller annan information. Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående. Om du har några 

frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta föreningens ordförande 

brunakersoren@hotmail.com 
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