VERKSAMHETSPLAN 2017
Styrelsen
Styrelsen sammanträder inför medlemsmöten, utgivning av Tjolöholms Nytt och för planering
av verksamhet m.m. Styrelsens möten hålls i de flesta fall på Slottet då också någon från
slottsledningen medverkar för information om gemensamma aktiviteter samt aktuell verksamhet.
Medlemsmöten hålls oftast i Storstugan där föreningen bjuder på kaffe med smörgås.

Medlemsaktiviteter
Årsmöte
Torsdagen den 16 mars klockan 19.00 hålls Årsmöte i Slottets matsal. Årsmötet föregås av en
guidad slottsvisning, för dem som så önskar, samt mingel i Slottshallen där Birgitta Lindén och
Bengt-Ove Gunnarsson underhåller med musik och sång. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar, som avslutas med aktuell information, kaffe och smörgås.
Tidsplan:
18.00 samling i Slottshallen för guidad visning av slottets utställning.
18.30 mingel med underhållning i Slottshallen.
19.15 Årsmötet öppnas. Cirka 21.30 Årsmötet avslutas med kaffe, smörgås och kaka.

Översyn av fågelholkar
Lördagen den 18 mars klockan 10.00, samling vid Manegen för att under Bjarke Olsens
ledning kolla och rengöra våra fågelholkar. Avslutas med kaffe och smörgås i Storstugan.

Strandstädning
Bengt-Ove Gunnarsson leder arbetet med att städa vid stranden. Besked om dag, tid och
samlingsplats lämnas senare. Efter städningen bjuds det på kaffe med smörgås i Stor-stugan.

Vårmöte – Grillfest vid badstranden (vid regn i Manegen).
Onsdagen den 31 maj klockan 18.00 samling vid parkeringen. Varma kläder och gärna något
att sitta på. Allt för grillning och fika bjuder föreningen på. Våra grillmästare Bertil Andersson
och Bjarke Olsen ansvarar för att grillarna hålls varma.
Vi tittar på lekplatsen med Skeppet, grillar, sjunger in våren och umgås. Ta gärna med gitarr
eller annat instrument som kan bidra till allsången.
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Slottsresa
Årets resa går till Bohuslän.
Lördagen den 10 juni reser vi till Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn. Därefter blir det lunch
på restaurangen Salt & Sill på Klädesholmen. Vidare därefter till Tjörns Trädgårdar med
guidad tur och resan avslutas med besök och guidning på Sundsby Säteri och fika. Efter allt
detta blir det hemresa. Kostnader och bokningar presenteras på Årsmötet.

Höstmöte
Onsdagen den 6 september klockan 18.00 i Storstugan. Boka kvällen redan nu så återkommer Styrelsen med programmet i Tjolöholms Nytt nummer 2017/2 och på vår Hemsida.

Skördefest
Lördag och söndag den 7 och 8 oktober klockan 12.00-16.00 är det Skördefest på Tjolöholm.
Vår planering är att vi skall ställa upp med information om vår verksamhet, visa vår video om
Tjolöholm ”Det var då”, värva nya medlemmar, berätta om Vagnsmuseet och sälja lotter.

Oktobermys
Onsdagen den 18 oktober klockan 18.00 i Storstugan. Kvällens program meddelas senare men
boka datum redan nu.

Julmarknad på Tjolöholm
Fredag – söndag 17-19 november och onsdag – söndag 22-26 november är det Julmarknad
och vi planerar för att som vanligt informera om vår förening, värva nya medlemmar och sälja
lotter.
Både vid Julmarknaden och vid Skördefesten behövs många frivilliga medlemmar som kan
hjälpa till. Du, som kan och vill ställa upp, anmäl dig till Marianne Nilsson på telefon
0340 65 69 34 eller mobil 076 147 42 27 eller E-post: nilsson.klappa@telia.com
Samtliga våra aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kalendarium
16 mars 18.00 / 19.00
18 mars 10.00
i april
10 juni
31 maj 18.00
6 september 18.00
7-8 oktober 12.00-16.00
18 oktober 18.00
17-19 & 22-26 november

Årsmöte med slottsvisning och mingel i Slottshallen.
Rengöring av fågelholkar, samling vid Manegen
Strandstädning
Medlemsresa till Bohuslän
Vårmöte – grillning vid badplatsen, samling vid parkeringen
Höstmöte i Storstugan
Skördefest på Tjolöholm
Oktobermys i Storstugan
Julmarknad på Tjolöholm

Välkomna !

