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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

SV: Lite uppföljning efter styrelsemötet. 
2 meddelanden

Åke Johansson <ake.johansson@electro.se> 20 januari 2022 07:14
Till: "hans@ornhagen.se" <hans@ornhagen.se>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsén Kent <kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Leander Monika
<monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt <berndt.lennholm@gmail.com>, Quispe Aleksi
<aleksi.qv@hotmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Waldau Magnus
<magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Forsman Hans
<hans.forsman1@icloud.com>

Hej

Jag kommer ned �ll Marstrand.

Kommer a� åka tåg ned �ll Göteborg och beställer bliget under helgen

Och tanken är a� vara nere vid 11:00 �den.

 

Åke

 

Från: hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>  
Skickat: den 18 januari 2022 20:00 
Till: Birgi�a Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 
Kopia: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>; Forsén Kent <kforsen@telia.com>; Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>; Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>; Åke Johansson
<ake.johansson@electro.se>; Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>; Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>; Quispe Aleksi <aleksi.qv@hotmail.com>; Von Arbin Staffan
<staffan.arbin@gmail.com>; Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>; Westenberg Bert
<westenbergbert@gmail.com>; Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com> 
Ämne: Re: Lite uppföljning e�er styrelsemötet.

 

Tack Birgitta för uppdatering.

Jag kommer utan Bisse till Marstrand.

Har du fått kontakt med SMTM ang. belysning?

Har du diskuterat med Staffan om min genomgång av kostnader för Signallinan kunde vara något för juninumret av
Signallinan?

Jag har börjat gå igenom de digitaliserade filmerna som jag laddat ner från AMF-film. Totalt 1000 minuter ( 16 tim)
men man behöver ju inte sitta och titta igenom hela filmen nu när de är digitaliserade. Snabbspolning och hopp är
möjligt i flera av filmerna tror jag.

Ha det gott

Hälsn

Hans Ö
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18 januari 2022 17:42:43 +01:00, skrev Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>:

Hej och tack för senast!

 

Har just fått bekräftelse från från jägmästaren på KDF att "våra " björkar finns med i planen. Räknar
med att de skall ta sig an dessa under februari.

 

Vi jobbar med förberedelserna inför Marstrands mötet 4-6 februari. Bra om du anmäler ditt intresse att
vara med inte minst med tanke på kost och logi. 

 

Städdagarna är inbokade till 5-6 mars.

 

Nästa styrelsemöte blir via Skype 22 februari kl 19.00.

 

Inget nytt beträffande Dykmässan och årsmötet. Vi jobbar på enligt planerna.

 

Åke: Har du möjligen bland kvittona hittat något papper rörande en försändelse till Ronny Arnesen,
Sandåsveien 72B 0956 Oslo? Det har inte kommit fram så vi behöver försöka spåra det. Skickades i
mitten av december.

 

Ha det så gott alla "go´a männsker!" 🌷👍

Birgitta

 

 

 

 

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 20 januari 2022 09:05
Till: Åke Johansson <ake.johansson@electro.se>
Kopia: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Forsén Kent
<kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>,
Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt <berndt.lennholm@gmail.com>, Quispe Aleksi
<aleksi.qv@hotmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Waldau Magnus
<magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, "hans@ornhagen.se"
<hans@ornhagen.se>

Fint! Vi hämtar dig!
Birgitta
[Citerad text är dold]

mailto:birgittagforsen@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Sand%C3%A5sveien+72B+0956+Oslo?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Sand%C3%A5sveien+72B+0956+Oslo?entry=gmail&source=g

