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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 
    GLEDE - SAMHOLD - RESSURS 

Informasjon nr. 1 / 2018 til klubbens medlemmene 
Hei alle sammen. 

Her følger en ny info. fra styret. Nå er det tid for årsmøte og denne gangen skal vi ha det på undervisningsrommet på Elkem Fiskaa.  
Fint om dere møter i god tid da møte starter med et foredrag. 
Dere kan følg klubben på vår nettside www.efpklubb.no og/eller facebook side https://www.facebook.com/Efpklubb/. Alt kommer først der.    
Vi legger nå ut bilder av våre jubilanter (med tillatelse) på både vår nettside og vår facebook-side. Vi skal vurdere at dette bare legges på 
nettsiden og kanskje fase ut face-booksiden etter hvert. 

Siden siste informasjon har vi hatt et flott julearrangement med foredrag av Ragnar Tonstad fra ER. Takk til Elkem for sponsingen av 
serveringen denne dagen. Julepakken, som ble en Elkem-pakke, får vi evaluere utover 2018 for hva vi anskaffer til jula 2018.  
Nedenfor har vi satt opp de aktiviteter vi kjenner til pr. dd for 1. halvår  for 2018.  
Vi tillater å minne om vårturen med buss og vedlegger innbydelsen og programmet på nytt. Vi liker godt påmeldinger som kommer i god tid. 

Vi fortsetter å sende sms-meldinger til medlemmene i forbindelse med møter, arrangementer og påminnelser til disse.   
De som ikke vil ha slike meldinger, kan bare sende beskjed tilbake på samme nummeret om at det skal stoppes.  
Foreløpig er det et fåtall som ikke vil ha sms.         
Der hvor hovedmedlem er innmeldt sammen med en partner, sendes sms kun til hovedmedlemmet. 

Kontigenten for 2018 blir som i 2017. Dere kan bare starte med innbetalingen av denne. Vi sender  ut påminnelse ved behov. 
Husk å merk innbetalingen med navn og året. Ring kassereren om dere har spørsmål.  
Kontigenten er kr. 200, for hoved-medlemmet og kr. 50,- for partneren.  
Innbetales til vår konto 3000 12 26084 og husk at det skal merkes med medlemmets navn og året. 

Vi ser fram til at vi treffes på møter og aktivitetene I 2018. 

Hilsen styret v/Bjørn Johan 

AKTIVITETER JANUAR - JUNI              
FEBRUAR - ONSDAG 14. kl. 11 - 14. 
ÅRSMØTE PÅ FISKAA  
Vi starte møte med tema om «Svovelrense-anlegget i Elkem 
Carbon v/Harald Jakobsen 

Servering før årsmøte begynner.  

Ingen påmelding - Gratis                                                            
Forslag til årsmøte sendes oss innen 7. februar. 

MARS  
TEMA OM HELSE (UNDER PLANLEGGING)                                
Ingen påmelding - Servering - Gratis 

APRIL / MAI 
BEDRIFTSBESØK (UNDER PLANLEGGING) 
Påmelding - Servering - Gratis 

JUNI - MANDAG 4. TIL TORSDAG 7. JUNI  
BUSSTUR TIL SVERIGE- SE EGEN INNBYDELSE  
Påmelding - Frokost på bussen - Egenandel iht. invitasjonen 

JUNI - ONSDAG 20. kl. 15:30 - 20:30. 
KOSEKVELD PÅ BRAGDØYA - REKER  MED TILBEHØR. 
Påmelding - Servering - Egenandel kr. 200,-   

HUSK PÅMELDING (DER DET KREVES) I GOD TID - DET LIKER VI VELDIG GODT! 

Vedlagt følger:    1 Innkalling årsmøte 2017 med vedlegg om vedtekter, opptaksregler og kontigent.  
   2 Årsberetning for året 2017.  
   3 Invitasjon og program til vårturen.

Elkem  Fiskaa Pensjonistklubb            Facebook: https://www.facebook.com/Efpklubb/            Mobil:               905 78 798 (Bjørn Johan) 
Postboks 8040, Vågsbygd                   E-post:      efpklubben@gmail.com                                 Bankkonto:      3000 12 26084 
N 4675 Kristiansand S., Norge            Nett:          www.efpklubb.no                                           Org. nummer:   919 81 34 58
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