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23 februari 2022 17:30

Hej,
Hoppas allt är bra.
MAS uppskattade den sponsring ni gjorde till vår konferans i Stockholm 2019
Tyvärr blev det ju Covid19 pandemi så vår årliga MAS
konferens blev inställt både 2020 och 2021
Men i år kommer vi att kunna hålla vår konferens på Kalmar Läns Museum 19-20 mars.
Så jag tänkte fråga på nytt om ni vill vara med att sponsra med något till
vårt prisbord.
MAS årliga konferens deltar runt 30-50 deltagare.
Tradition är vi har en festmiddag på lördagskvällen.
Och som en populär aktivitet under kvällen, har vi
lotteriförsäljning där vinnarna får välja en valfri vinst från
vårt prisbord. Lottdragningen pågår tills prisbordet är tomt.
Alla inkomster från lotteriet går oavkortat till MAS kassa, där
lotteripengarna används för att hjälpa till att finansiera
föreningens marinarkeologiska fälltprojekt, där alla medlemmar har
möjlighet att kunna delta.
Alla som är med att sponsra får sina namn publicerade på
konferensen och på vår hemsida och FB sida.
Så jag är glad om ni kan bidrag till prisbordet.
Bidragen kan ni skicka till min adress
Christian Olsen
Borevägen 3
132 37 Saltsjö-Boo
070 383 59 89
https://marinarkeologi.nu/

Med vänliga hälsningar ordförande Christian Olsen
Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

26 februari 2022 19:24

Hej du!
Vad säger du om detta? Sist fick de ett medlemskap men vi skulle kanske kunna ge dem en Jubileumsbok?
De skulle ju kunna hämta den under städhelgen.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1725572143589670520&simpl=msg-f%3A17255721…
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Som du kanske såg bestämde jag självsvåldigt att skänka en Zetterström-bok till Dumas-museet. Tyckte det var på
sin plats
att knyta kontakter över landsgränserna.
Nej nu skall jag laga mat!
Ha det gott!
Birgitta.
[Citerad text är dold]

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>

26 februari 2022 21:15

Hej,
Vi skulle kunna skänka något ur loppis/skrotlådan!?
//Bert
[Citerad text är dold]
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