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Hej kära medlemmar!
Här kommer en julhälsning från styrelsen. År  2020 är snart slut. På grund av pandemin har 
inte mycket av årets planerade aktiviteter kunnat genomföras. Vi har inte setts varken på 
årsmötet eller våra trevliga medlemsmöten, och till råga på allt så blev även vår 
medlemsutställning i Nora i november inställd! Årsmötet fick ju till slut genomföras som 
telefonmöte, och styrelsen håller kontakt genom telefonmöten. Hemsidan och 
facebooksgruppen fungerar däremot som vanligt.

Här kommer en uppdatering av läget just nu:

Utställningen i Nora i november blev inställd men vi fick en ny tid: 23 januari -13 februari 
2021. Konstverken är lagrade och försäkrade på biblioteket till dess. Vi avvaktar läget och 
hör av oss när vi vet mera.

Medlemsutställningen i Stenhuset i Surahammar 2021: 4 eller ev. 3 veckoslut, 6/11-28/11 
eller 13/11-28/11 beroende av pandemin. Vi ska försöka ordna så att inlämning/hämtning 
kan ske  i Örebro och att transport därifrån till/från Surahammar kan ordnas av ÖLKf.  Vi 
återkommer så småningom med mera fakta och inbjudan till utställningen. Den kommer att 
heta  ÖREBRO LÄNS KONSTNÄRSFÖRBUND 2021. 

Vi har fått en ny  medlem, Karin Gorard. Vi hälsar henne välkommen till oss!

Så önskar vi er en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen: ordförande Astri, sekreterare Kathie, kassör Torsten, suppleant Marianne

/Astri

PS. Nu är det bara 6 medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020.  
Än är inte året slut och ni har fått påminnelse i samband med telefonårsmötet i september.                         
Faktura för 2021 års medlemsavgift kommer i febr.-mars i samband med kallelse till  årsmötet.
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