
 

 

INFORMATION TILL VÅRA MEDLEMMAR   
AKTIVITETER VÅREN/SOMMAREN 2021 

 

VÅRA FYRA HÖRSELRÅDGIVARE har turvis mottagning alla onsdagar kl 16.30-17.30 i 
HandiCampen utan tidsbokning. Sommaruppehåll från 21 juni till 24 augusti. 

 

VÅRMÖTE  hålls tisdagen den 25 maj kl 18.00 i restaurang Soltuna i Geta. Föreningen bjuder på 
buss från Mariehamn och subventionerar middagen till en del. Buss avgår från Bussplan kl 17.15. 
 Tre rätters meny, förrätt: Toast Skagen, varmrätt: Kött eller fisk, kaffe och kaka till efterrätt. Pris: 20,-
€ per person som betalas på plats. Anmälan om deltagande senast onsdag 19.5. kl 12.00 på tel 
21365. Begränsat antal deltagare. Kallelse med agenda på nästa sida. 

 

HÖRHJÄLPMEDELSEXPERTEN  Dick Lundmark gör sista besöket för vårsäsongen 8-9 juni och 

startar höstsäsongen 17-18 augusti. Tidsbokning på tel 21365. 

 

LUNCHKRYSSNINGEN MED SUNNAN II lördag 5 juni blev snabbt fullbokad och väntelistan 
har blivit så lång att en andra kryssning planeras i augusti eller september till vilken de som är på 
väntelista kommer att få förtur. Närmare information om tur nummer två kommer i nästa 
medlemsbrev. 

 

KANSLIET HAR SOMMARSTÄNGT  5 juli – 6 augusti. Vid akut problem med hörapparat eller 
vid behov av reservdelar går det att ringa organisationssekreteraren på tel 040 5013827 så försöker 
han lösa problemet. 

 

Ålands Hörselförening r.f. Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tel 21365  
Kansliet öppet  mån-tis 9-15, ons 9-12. info@horsel.ax  www.handicampen.ax/horsel 

           Vänd! 
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Välkommen på Vårmöte tisdag 25 maj till Soltuna med härlig vårmeny! 

 

Pris per person 20 € exkl. dryck. Betalas på plats direkt till restaurangen. Anmäl dig senast onsdag 
19.5. kl 12.00 på tel 21365 eller mejla info@horsel.ax . Kom ihåg att vid anmälan meddela om du 
väljer kött eller fisk till huvudrätt och om du har någon matallergi. Meddela även om du åker med 
bussen. Den avgår kl 17.15 från Bussplan med retur ca kl 20.00. 

 

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 

Tisdagen den 25 maj 2021 kl 18.00 i Restaurang Soltuna i Geta 

  Föredragningslista 

§ 1.   Mötet öppnas 

§ 2  Konstaterande av mötets laglighet och beslutfördhet 

§ 3  Val av mötesfunktionärer: Ordförande och viceordförande, sekreterare samt två 
  protokolljusterare/rösträknare. 

§ 4  Framläggs av styrelsen uppgjord verksamhets- och räkenskapsberättelse för år 2020 
  och beslutas om fastställande av bokslutet. 

§ 5  Beslutas om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för det gångna verksamhetsåret 

§ 6  Eventuella övriga ärenden. 

§ 7  Mötet avslutas. 

  Styrelsen 

 

  Meny 

  Förrätt:     Toast Skagen 

  Varmrätt:  Helstekt fläskfilé Cafe´ de Paris eller 
        Ugnsbakad lax med limeaioli 

  Efterrätt:    Kaffe med kaka 
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