
Detta meddelande går ut till alla medlemmar med e-post i Åbo svenska Marthaförening.  

 

Hej Åbomartha! 

Välkommen på årsmöte! Åbo svenska Marthaförening håller årsmöte torsdag 18.2.2021, kl. 

18.00. Mötet hålls virtuellt via Zoom.  

Kom gärna med! Utöver stadgeenliga ärenden, såsom val av styrelse, diskuterar vi kretsarnas 

framtid. Styrelsen föreslår att vi slopar kretsarna (utom Dagkretsen!) och istället går in för 

att föreningen har gemensam verksamhet för alla medlemmar - vilket vi ju i hög grad redan 

haft på senare år. 

Fördelarna med detta är att vi  

- skapar Marthagemenskap över åldersgränser. 

- sparar resurser genom mindre administration och krav på färre personer som ska leda olika 

"enheter". 

- får en klarare och mer strukturerad informationsgång.  

Målet är att se till att, precis som hittills, ha åldersspridning i styrelsen för att garantera att 

verksamheten vi ordnar tilltalar så många som möjligt. Nu som alltid tar vi gärna emot 

förslag på verksamhet av våra medlemmar! 

För att delta i årsmötet behöver du dator/padda/telefon med internet. Anmäl dig till 

abomarthaforening@gmail.com senast 14.2. Den som anmält sig får före mötet en länk till 

Zoommötet och tillgång till möteshandlingarna. 

Delar av den sittande styrelsen samlas för årsmötet i Marthakansliet, som är den officiella 

platsen för mötet (enligt rådande pandemiundantagslag som tillåter virtuella årsmöten, 

måste också alla virtuella möten ha en fysisk mötesplats utsatt). Övriga deltagare, utöver 

styrelsen, deltar virtuellt.  

Vi brukar ju f(r)esta med fastlagsbullar på våra årsmöten, inför detta virtuella möte kan vi 

tyvärr inte annat än bjuda på ett recept! Fastlagsbullar med hemlagad mandelmassa:  

https://www.martha.fi/recept/fastlagsbullar-med-hemlagad-mandelmassa (eller så kan du 

ju unna dig en god bulle från ett café/butiken, som du kan njuta av under mötet!) 

Väl mött! 

Du minns väl att nästa ur och skur-promenad är onsdag 3.2 kl. 17.00 med start vid 

domkyrkan! Följande gånger promenerar vi 2.3, kl. 17.30 och 8.4, kl. 17.30. Om inget annat 

informeras så startar vi också då från domkyrkan. Kom med! 

Sickcafé ordnas igen to 25.2, ons 17.3, ti 13.4 och ti 18.5. Om det blir virtuellt eller "på 

riktigt" återstår att se. Välkommen! 

Hoppas vi ses på årsmötet - kom ihåg att anmäla dig! 



 

Hälsar 

Mia H och resten av styrelsen 

 

*** 

Mia Henriksson 

Ordförande i Åbo sv. Marthaförening 

tel. 040 577 1713, e-post: abomarthaforening@gmail.com 


