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Hej medlem 
 
Det är hög tid att anmäla Dig till årsmötet  
den 18 april 2022 kl. 14.00 – 16.00 
Det gör Du enklast på vår hemsida https://www.vavmuseum.se 

Eller på mobiltelefon nr. 072 234 33 40 
Eller via e-mail till medlem@vavmuseum.se 
 
För att ta del av handlingarna till årsmötet går du in på hemsidan och 
klickar på Medlem i menyraden – då får du ta del av dagordning, 
verksamhetsberättelse för år 2021 och verksamhetsplan för år 2022. 
Vill du också se ekonomisk redogörelse med revisionsrapport för år 2021 
och budget för år 2022 behöver du använda lösenord. 
 
Lösenordet endast för Dig som medlem är meddelat via mejl. 
 
Den 7 maj 2022 bjuder vi in till Kalasfika med slöjdloppis, lotteri och 
avslutning av utställningen BLÅTT & GRÖNT 
 
För att vi ska kunna bjuda på goda kakor ber vi att Du bakar en god kaka 
och lämnar in den senast den 7 maj kl. 10.00. (ca 30 st av varje sort) 
Vi ber också om en lista på de ingredienser Du använt i kakan 
(information för gäster med födoämnesallergier) 
 
Meddela gärna i förväg till Inger Nilsson på tel. 070 34 611 36 eller e-mail 
medlem@vavmuseum.se att Du bakar och vilken kaka Du valt. 
Vi ser fram emot en Kalasfika som blir minst lika god som Vävdagsfikan! 
 
Vill Du sälja något på vår slöjdloppis går det också bra. Ta med det Du 
tänker sälja, gärna eget bord om Du har, och ställ upp det hela i 
trädgården. Det är gratis att delta i loppisen! 
 
Till sist: Vårt lotteri med fina vinster kommer att vara öppet hela dagen –     
vinstlista finns – ingen dragning i efterhand. 
 
Varmt välkomna till vårt fina museum på årsmöte och Kalasfika. 
 
Styrelsen 
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