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KONSTFÖRENINGEN FRÖJA 

https://froja.konstforeningar.se  

 

Medlemsbrev nr 10 2021 
 

Hej alla konstvänner!  

Så här i december ser vi tillbaka på ett ovanligt år! Efter en inledning präglat av anpassningar till 

pandemirestriktioner som begränsade vår verksamhet, följde ett andra halvår då vi kunnat glädja oss 

åt att våra liv, tack och lov, normaliserats. Det har i sanning varit en spännande uppgift för oss i 

styrelsen att få så mycket som möjligt på plats och på rätt sätt! Nu ser vi framåt med nyttiga 

erfarenheter i bagaget och förhoppningar om ett aktivt konst- och föreningsliv 2022! 

Tack för senast!  

Tack för senast alla glada medlemmar som deltog i årets lotterifest på Källörs societetshus den 29 

november! Vi ser tillbaka på en trevlig kväll med god mat, musikunderhållning och framför allt 

dragning och vinstutdelning i Konstlotteriet 2021. Årets lotteri innehöll fjorton verk. Under kvällen 

såldes lotter med tre vinster, dessutom drogs vinnare i närvarolotteriet.  

Ett varmt tack riktas också till arbetsgruppen som planerat och skötte allt praktiskt under kvällen! 

Vilket toppengäng! 

Årsmöte  

Årsmötet äger rum den 17 februari 2022 – plats meddelas senare. Kallelse med årsmöteshandlingar 

kommer till medlemmarna via e-post – uppdatera oss om du har en ny e-postadress! 

Motioner 

Har du synpunkter och förslag till förändringar? Nu är det dags att skicka in motioner så att styrelsen 

kan behandla dessa innan årsmötet.  Föreningens stadgar och annan information finns på vårt 

hemsida https://froja.konstforeningar.se , för den som vill friska upp minnet. 

Motioner till årsmötet ska vara ordförande tillhanda senast 31 december 2021. Skickas till 

ordförande kajsa.mellnerdaxberg@telia.com eller Konstföreningen Fröja Östhammar, c/o Kajsa 

Mellner Daxberg, Hornugglan 52, 742 36 Östhammar.  
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Medlemskap 

Vi blir gärna fler i vår konstförening, eller hur? Det här är väl också en bra tid att tipsa vänner och 

bekanta eller rent av ge ett medlemskap i julklapp? 

➢ Tipsa gärna konstintresserade vänner och bekanta om vår förening, så att vi kan bli ännu fler 

➢ Registrera medlemskapet på hemsidan https://froja.konstforeningar.se   

➢ Avgiften betalas in till plusgiro 63 07 61-5 eller Swish 123 676 132 4. Obs! Ange ditt namn! 

 

Medlemsavgiften, 200 kr per person/år, ger en lott i lotteriet. Familjeavgiften (avser två personer) 

300 kr ger två lotter. 

 

 

 

 
    

  

  

   

 

 
 

Konstföreningen Fröja Östhammar  Galleri Fröja  

Konstfroja@gmail.com   Norra Tullportsgatan 10, Östhammar 

plusgiro 63 07 61-5 eller Swish 123 676 132 4  https://froja.konstforeningar.se 

GOD JUL 

och 

GOTT NYTT ÅR!  
 

önskar styrelsen  

genom 

Kajsa Mellner Daxberg, ordförande 
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