Välkommen till Föreningen JAG Västra Götalands
Årsmöte 2020
När?

Lördagen den 21 mars kl. 12.00-17.00

Var?

På JAG:s Nya träffpunkt i Tibro på Mariestadsvägen 29

Hur?

Vi passar på att inviga våra nya lokaler och bjuder på mat
och tårta. Musikunderhållning av Berras Gäng, och festlig
stämning �
Medverkan från JAG:s kansli som berättar vad som är på
gång på Riksnivå.

Varför? Vi tycker att alla som är medlemmar ska komma på
årsmötet så att vi alla är med och påverkar vad vi gör i vår
förening. Tillsammans blir vi starka” och kan också påverka
regioner och kommuner att fatta kloka beslut som gynnar
vår målgrupp.
Anmäl dig! Senast 13 mars till sajmonstorm@gmail.com
Ange namn, om du är fullvärdig medlem, stödmedlem eller
medföljande assistent. Även ev. matallergi.
Val av Styrelse!
Du får gärna lämna förslag på personer (fullvärdig medlem
med ev. legal företrädare) till lämpliga styrelseposter.
Styrelsen väljs på 1 år. Om du saknar erfarenhet av
styrelsearbete är detta inte något problem, vi hjälper
varandra. Blir du nyfiken men har frågor kontakta någon av
oss i styrelsen.

Medlemskap
Alla ”JAGare” i Västra Götalands län är välkomna, men för att rösta
på årsmötet ska du vara fullvärdig medlem och ha betalat
in årsavgiften 50kr för 2020.
På https://jag.se/opinion/bli-medlem kan du betala in din
avgift.
Som medlem i lokalföreningen JAG så får du möjlighet att
delta i våra medlemsaktiviteter gratis eller till en mindre
penning. Du kan också utan kostnad använda våra
träffpunkter för till exempel kalas.
Aktiviteter som vi planerar under 2020 är bland annat
• En dag på Havets hus under sommaren
• Under hösten kommer vi att ha en lördag med
rullstolsdans och Liveband
• Olika typer av studiecirkelverksamhet pågår hela
verksamhetsåret, på våra träffpunkter i Tibro och
Uddevalla.
• Träffpunkterna ordnar även andra aktiviteter, fester
träffar mm.
Välkomna önskar Styrelsen Föreningen JAG Västra Götaland
Simon Storm, Birgitta Tullberg, Helene Jonsson, Malin Karlsson,
Johan Käller, Bernt Wigenstam, Josefin Colombo och Camilla
Pettersson

