Sundom Ungdomsförening r.f. informerar
Sundom Ungdomsförening valde ny styrelse på årsmötet 17.2.2009.
Styrelsen för år 2009 utgörs av:
Peter Finne (ordförande)
Roland Östersund
Ann-Sofie Finne (sekreterare)
Emelie Sandelin
Marina Ahlnäs (kassör)
Christoffer Finne
Jonny Martin (vice ordförande)
Lilian Ahlnäs (suppleant)
Maria Harju (vice sekreterare)
Kaj Falk (suppleant)
Jonna Lindqvist (vice kassör)
Markus Blomfeldt (suppleant)
Daniela Långkvist
Emma Lindberg (suppleant)

Aktuellt på Sundom UF:
UF-lokalens norra vägg är i dåligt skick och skall renoveras denna sommar. Föreningen
har inte tillräckliga finanser för att bekosta hela renoveringen, utan planerar att ta ett
banklån för att klara av renoveringskostnaderna. Styrelsen för Sundom UF vill därför kalla
till ett
EXTRA MEDLEMSMÖTE MÅNDAGEN DEN 18.5 KL. 19.00
vid UF-lokalen (Sundomvägen 73 a), då ärendet om tecknandet av renoveringslån skall
behandlas. Vi hoppas att många av våra medlemmar möter upp och bidrar med sina
åsikter i frågan. Lokalen skall kunna vara till nytta och glädje för alla våra medlemmar även
i framtiden och därför måste väggen repareras omgående.

__________________________________________________________________
Byns ungdomar har nu fått ett eget tillhåll om vardags- och lördagkvällar!
Lokal-TV:s gamla utrymmen har inretts med soffor, fåtöljer, bord och stolar tack vare
donationer från bybor. Föreningen tar gärna emot avlagda spel, böcker, elektronikartiklar
och dylikt som kan vara ungdomarna till glädje. Alla donationer emottages med
tacksamhet! För öppettider och mera information, se www.sundomuf.fi.
Vårtalko 25.5 kl. 18.00 ->
Vi räfsar gården, städar bort ris och annat skräp ute, städar inne i serveringen och avslutar
med korv och kaffe! Alla är hjärtligt välkomna att delta en timme eller två!
Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes på årsmötet till 5 € per medlem. Medlemsantalet
år 2008 var 231, varav knappa hälften var personer under 29 år. Sundom UF tackar för
stödet!
Observera att under våren och sommaren är endast ungdomsrummet och serveringsrummet
tillgängliga utrymmen för uthyrning (för t.ex. kvällsmöten, 20 €).
Vill du vara medlem i föreningen år 2009? Här under finns ett bankgiro med alla uppgifter. Kom ihåg att ange
namn och födelseår på de personer du betalar för, så att vi kan hålla vårt medlemsregister i ordning.

GIRERING

Mottagarens
kontonummer

Aktia Sb Sundom 497021- 4706619
Vasa Andelsbank Sundom 567042 – 4901

Medlemsavgift 2009: 5 €/person över 15 år
Förslag till renoveringsbidrag: 20 €

Mottagare

Sundom Ungdomsförening r.f.
Betalare

Ange namn och födelseår på samtliga medlemmar
(även de under 15 år) för att vi skall kunna hålla vårt
medlemsregister uppdaterat.
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