SVENSKA WRANGELFÖRENINGEN

Täby december 2018
Kära säktingar!
Åren går rasande fort nuförtiden. Det känns som det var nyss jag skrev till er senast men vid en närmare kontroll
var det några år sedan! Det sistlidna året (2018) har föreningen inte haft några aktiviteter att tala om men nästkommande år 2019 kommer vi att hålla ordinarie föreningsmöte som det kommer att komma separat inbjudan till på vår
webb. Se nedan!
Nytt från och med detta brev är att kontakten med alla medlemmar i fortsättningen främst kommer att ske via vår
webb, Facebook och epost. Vi sällar oss därmed till det tjugoförsta århundradet och det elektroniska samhället även
i detta avseende. Detta beror på att vi bedömer de flesta medlemmar idag har tillgång till internet och epost. Vi kan
på detta sätt kunna komma i kontakt med medlemmarna i frågor som är gemensamma för föreningen mycket
snabbare. Dessutom sparar vi in porto och rätt mycket arbete som pappersutskick trots allt innebär för vår förening.
De av er som inte har e-post kommer även framgent kunna få brev men måhända inte i samma omfattning.
Av den anledningen ber jag er alla som har epost att skicka in er epostadress till vår sekreterare Magnus
von Stapelmohr till webmaster@wrangel.org eller alternativt via kontaktformuläret på webbsidan
wrangel.org.
För er som till äventyrs saknar tillgång till internet och epost ber vi att ni meddelar oss brevledes med er adress så
kan vi uppdatera vår matrikel. Alla adresser hittar ni i botten på detta brev!

Familjemöte 2019
Vi planerar att hålla detta i Estland och kommer därför att åka till Tallinn i augusti för att avhålla mötet samtidigt
och gemensamt med den tyska föreningen. De har själva planerat att hålla sitt möte där och kommer att mellan 2326 augusti besöka Tallinn och de rika lämningarna av vår stora familj.
Styrelsen i SWF har tittat på detta och det är vår tro att flertalet av er som är intresserade att delta kommer lördag
och söndag (24-25) augusti. Med båt från Stockholm åker du i så fall fredag kväll och anländer Tallinn på lördag
morgon. Omvänt går båten söndag kväll och ankommer Stockholm måndag morgon. Det är också möjligt att ta
flyg till Tallinn och i dagsläget (december -18) är det Norwegian som har trafik från Arlanda. Bokar du i tid kan du
få riktigt bra pris! Detta alternativ kanske är smidigast för er som reser från Syd- och Västsverige då det annars tar
viss tid att ta sig till Tallinn med andra alternativ. Då våra vänner i tyska Wrangelföreningen är angelägna om att få
en indikation på hur många som kommer att delta från SWF är det viktigt att ni preliminärt meddelar Magnus detta
så snart ni vet om ni kan/kommer deltaga. En separat inbjudan med mer detaljer kring föreningsmötet kommer att
publiceras på vår webb en tid innan augusti.
Som vanligt utgår subventioner för medlemmar som betalat medlemsavgiften nästa år. Styrelsen har beslutat att sponsra deltagandet genom att stå för middagen den 24 augusti och 1 (en) hotellövernattning i Tallinn. Alla andra kostnader (som resa, ytterligare hotellnätter, måltider samt ev. inträden mm.) står de deltagande
själva för!
Ta tillfället i akt och gör din preliminära anmälan redan NU! Den är inte bindande i nuläget utan vi återkommer
längre fram med detaljer och slutanmälan. För planeringen med bokning av hotellrum etc. behöver vi få en uppfattning om hur många av de svenska medlemmarna som äro intresserade! Håll koll på vår webbsida wrangel.org för
mer information som kommer att komma löpande!

Ny styrelse sökes
Styrelsen efterlyser medlemmar som kan tänka sig att arbeta i styrelsen. Vi som idag sitter i styrelsen har i de flesta
fall suttit väldigt länge, närmare fyrtio år för undertecknad! Styrelsearbetet är ingalunda betungande men vi vill
med detta förnya styrelsen och släppa fram yngre medlemmar för att leda föreningen kommande år. Svenska
Wrangelföreningen bildades 1934 och har således samlat de svenska Wrangelätterna under 85 år! Det skulle vara
roligt om föreningen kan fortleva för kommande generationers gagn och glädje!
På föreningsmötet i Tallinn kommer vi välja en ny styrelse och jag hoppas verkligen att det finns medlemmar bland
er som kan tänka sig att ställa upp och föra stafettpinnen vidare till gagn för alla medlemmar. Information om vad
styrelsearbetet innebär kan lämnas av undertecknad eller via kontakt på hemsidan.
Mer information om Tallinnresan kommer läggas ut på hemsidan allteftersom det inkommer till oss från Tyskland.

Jag ber slutligen att få tillönska er alla en fröjdefull
och God Jul samt ett gott nytt 2019!
Vänligen
CG Wrangel
Ordförande
bosscop@hotmail.com

==================================================================================

Betalningsinformation
Medlemsavgiften betalas av medlem vart tredje år, i regel de år det är familjemöte. Avgiften om SEK 300/pers.
eller SEK 500/familj (samma registrerade mantalsskrivningsadress) går bland annat till föreningens administration
och verksamhet och kan inbetalas på flera sätt:
Betalning inom Sverige:



Insättning på Svenska Wrangelföreningens konto på SEB: 5851-10 033 55
Inbetalning på bankgiro: 5763-8546

Betalning via internationella system:



IBAN: SE 145000 0000 058511003355
BIC: ESSESESS

OBS! Glöm inte att ange ditt namn så vi kan se vem betalningen kommer ifrån!
==================================================================================
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