Goteborg 31 jan 1997

ANTLIGEN

-

EN UKULELEKLUBB I GOTEBORG I

VILL DU VARA MED ?
Vi inbjuder alia ukulele-entusiaster till ett mote
dar vi bildar var nya forening; "Ukulele Vanner i Goteborg",
torsdag 20 februari 1997 kl 19 i Angardskoloniens foreningsl (nara Jahj.qrenska - ^e kart*. ) ,
VARFOR UKULELEKLUBB?
Det finns en hel del manniskor i Goteborg med omnejd vars
hjartan klappar for ukulelen (gamla George Formby-f ans ,
elever som gar/ bar gatt pa Medborgarskolans ukulelekurser
- sedan 1989 och manga fler.
Manga bar foreslagit under sista aren att det borde finnas
en forening for alia ucke-f ralsta11, dar man kunde traffas,
spela,- sjuaga och ha kul!
VAR IDfi MED UCKE-KLUBBEN:

Vi , en inter imstyrelse (Nimrod de Broen, Peter Nilsson,
Inger Sjolin Och Marcus Berg) bar traffats nagra ganger i
januari och bar spanat och skissat pa ideer och aktiviteter
.for den nya foreningen. Bl a kommer vi (foreningen) att
arrangera en ukulele-festival i Slottskogen den 31 maj.
Vi vill nu samla alia ukulele-f ralsta for att bilda var
forening f diskutera och planera foreningens verksamhet
(medlemstraf f ar , festival mny.

V g v

PROGRAM - torsdag 20 feb kl 19
1. Interimstyrelsen presenterar sig
2. Var ide med foreningen (bakgrund, planerad verksamhet)
3. Pres. av foreningens namn och medlemsavgift (80 kr/ar)
4. Val av styrelse

(ordf./sekr./kassor)

5. Upptagning av medlemmar
Fika - kaffe/the/saft och smorgas 20 kr.
Vi ska givetvis "jamma och glamma" - sa ta med ucke och
spelparm.1
Anggardskoloniens foreningslokal tanker vi fortsatta vara
i for vara medleinstraffar (tredie torsdagen i feb, m^rs,
april, sept, okt, nov = 6 ggr/ar}.

VILL DU BLI MEDLEM ?
Anmal dig pa forsta medlemstraffen, 20 feb]
Du kan ocksa anmala dig som medlern per telefon

(se nedan) .

For att veta hur manga som kommer (och for att kunna planera
fikat)

-

ring och anmal att du kommer (OSA),-senast

tisdag 18 februari.1
ROM LOSS - UKELELOS I
Interimstyrelse :
Nimrod de Broen, 031-139688
Peter Nilsson,

-031-213511

Inger Sjolin,

031-139688

Marcus Berg,

031-532823

VALKOMNA

