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Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort ett
sammandrag av aktiviteter som hänt i klubben den senaste tiden.
Vi önskar en trevlig läsning!
Styrelsen

Så var det dags igen för ett utskick till Er, alla glada medlemmar.
Vad har nu hänt sedan sist?
Pubträffarna löper på som planerat, i februari var det besök på Hard Rock café och det var en
stor uppslutning denna gång. Tyvärr är ju stället stort och många våningar så det blev väl inte
den sammanhållning som det brukar vara.
Nästa pub var The Rover, som fick besök en underbar kväll i april då solen sken och värmde gott.
Maj månads och säsongens sista pubträff blev Hall (å) Bar vid Kungstorget.
Tyvärr var detta precis innan utskicket nått er.

I mars genomfördes också den årliga bowling turnén och vi fick se 2005 års mästare besegra 2006
års mästare, vilken spänning och dramatik.
Vi gratulerar Claes Forsberg till sin andra seger och hoppas att han kommer tillbaks nästa år
igen.
Nytt för i år var även en separat damklass och det var länge väldigt jämt innan till slut Gunilla
Carlsson vann.
Det var som vanligt en mycket välbesökt tillställning och vi
hoppas kunna genomföra en även nästa år.
Vid sidan av bowlingen föregick som vanligt en vild tävling med
Karaoke maskinen som redskap. Många passade på att prova på
drömmen om att stå på scen, och man kan väl säga att det var en
del olika kvalitet på framträdandena utan att för den saken skull
hänga ut någon speciell.

Läs Annelies krönika på hemsidan.

Årsmötet genomfördes i ”Puben” på ”Pripps” och styrelsen var lite oroliga att vi inte skulle få
plats utan behöva flytta in i Blå salen, men det visade sig att inte så många tagit sig att komma till
mötet. Man kan säga att Styrelsen utgjorde ca 50 % av antalet närvarande!
Vad är detta för intresse?
Vi skulle gärna vilja se Er närvara på våra Årsmöten för att kunna fatta viktiga beslut och för att
kunna utbyta idéer och tankar.
Just nu håller vi på och startar upp en vänförening och det är Carina Bergh (Johnnys fru) och
Kerstin Henriksson (Svens fru) som tagit till sig detta uppdrag.
Det behövs säkert fler personer i styrelsen för denna förening så om du har någon som du vet är
lämplig så ta kontakt med Carina eller Kerstin, de brukar vara med vid de flesta pubträffarna.

En annan sak som ligger oss väl om hjärtat är ett eget bryggeri och detta mål är något som
Styrelsen inte klarar av att driva på egen hand. VI BEHÖVER HJÄLP av Er, Prippklubbens
medlemmar. Visst hade det varit kul att kunna starta upp ett minibryggeri här i stan.
Är det någon som är intresserad av att vara med i denna grupp, gärna om du kan lite omkring
hur man startar eget osv. ta kontakt med Styrelsen.

Tveka inte att slå en signal till någon i Styrelsen om du har idéer om aktiviteter, åsikter om
föreningen eller något tips att förmedla.
Telefonnummer finner du på årsplaneringen.
SIST men inte MINST, Du glömmer väl inte att påminna alla gamla jobbarkompisar du möter om
vår förening. Vi behöver alla hjälpa till för att hålla medlemsantalet uppe.
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