Alla medlemmar!
Vi på Lunk i Kring välkomnar alla
medlemmar på en medlemsdag med
efterföljande årsmöte den 14 april!

Lördag 14 april

L

Vi vill gärna samla alla medlemmar en solig dag i april, där vi
alla kan mötas i den härliga miljön vi har ute på Lovön och i
stallet. Den här dagen är till för möten, lek, samtal och
aktiviteter. Som många av er vet krävs det en hel del arbete
för att hålla ett stall med en verksamhet och hästar rullande.
Denna dag vill vi gärna ägna åt den del av vår verksamhet som
INTE involverar ridning och hästskötsel. Se nedan vilka
aktiviteter som kommer pågå.
Välkomna ut och andras lite frisk luft, ta en promenad i
skogen, möta andra medlemmar och delta i aktiviteter efter
ork, vilja och förmåga!
Stora delar av Lunk i Krings personal och styrelse kommer
vara på plats.

Målarmästare?
Vi har även ett större
projekt som vi kommer
behöva genomför under
våren; detta gäller att måla
om boden och kojan.
Om det finns någon av våra
medlemmar som har viljan
och möjligheten att hjälpa
till, eller ta på sig detta
större projekt under våren
får ni gärna höra av er!

O.S.A
Anmäl er till
medlemsdagen och
eventuella motioner till
årsmötet senast 24:e mars
till Josefin på email:
ebergjosefin@gmail.com
eller sms: 073 – 65 79 563

Vi önskar att så många som möjligt har möjlighet och viljan
att stanna på årsmötet. Vi vill gärna presentera vilka fler
personer än personalen ni träffar i stallet som jobbar med
verksamheten. Årsmötet ger en inblick i styrelsens arbete.
Verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll, resultat/balansräkning och revisionsrapport finns att tillgå en
vecka före mötet.

Schema
11.00 – 13.00 Aktiviteter
Smörja sadlar och träns
Underhåll av hagar såsom diska vattenhinkar bl.a.
Kratta och sopa i och kring logen
Tvätta vagnarna
Rengöring av ryktborstar
Rengöring av krubbor i boxarna
Pyssla, rita
Bara njuta av våren på en filt
13.00 Lunch
Vi bjuder på korv med bröd! Ta också med eget fika som
ni vill ha under dagen.
14.oo Årsmöte

