Hej och varmt välkommen till Ull I Upplands årsmöte den 5 mars i Studieförbundets Vuxenskolans
lokaler, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala

Program:
17.30 - 18.30

Kaffe, mingel och information om Ull- och smidesdagarna i Österbybruk den 8-9/8 2020

18.30 - 19.30

Årsmöte med sedvanliga möteshandlingar

c:a 19.30

liten bensträckare

19.45 - 20.45 föreläsning av Gunilla Paetau Sjöberg på temat hållbarhet och kvällen avslutas med att
Gunilla svarar på av er i förväg inskickade frågor på temat hållbarhet.
Gunilla Paetau-Sjöberg är en författare och konstnär som skrivit flera böcker i bland annat kategorierna
hantverk och hobby samt sömnad och handarbete. Hennes kanske mest kända bok är -Tova: Gammal
teknik på nytt sätt.
Gunilla har även hållit i många kurser runt om i Sverige i olika tovningstekniker och att färga på olika sätt
innan och efter tovning.
Gunilla är representerad på ett flertal Svenska institutioner med sina fantastiska tovade konstverk. Gunilla
är även en efterfrågad konferencier på bla Fårfesten i Kil.

Skicka dina frågor till Gunilla senast den 2 mars - paetau.sjoberg@gmail.com
OM du önskar fika med kvällsmacka behöver du meddela detta och ev matpreferenser i förväg och senast
den 2 mars till eva.norgren.en@gmail.com annars är det bara att dyka upp.
OCH en liten påminnelse om att betala medlemsavgiften som för 2020 är 250 kr. Du kan antingen betala
in på föreningens bankkonto 5073-0365 eller swisha till 1231310705
OBS glöm inte att ange kontaktuppgifter så vi kan nå dig med föreningsinformation.
P.s medlemskap går även att lösa på årsmötet!
Några fördelar med medlemskapet!
●
●
●
●

Du har rösträtt på årsmötet!
Du får delta i föreningens aktiviteter till medlemspris - de ska löna sig att vara medlem!
Du får också en egen sida på föreningens hemsida där du närmare kan presentera din verksamhet
Och om du uppfyller kriterierna så får du använda märkningen ”Ull i Uppland” på dina produkter,
en kvalitetsmärkning!

Med vänlig hälsning, styrelsen i Ull i Uppland genom Eva Norgren
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