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Till medlemmarna i GMF  
 
Vi vill önska eder alla en God fortsättning på det nya året och samtidigt passa på att påminna om 
medlemsmötet nu om några dagar på Café Babettes. 

 
Tisdagen den 30 januari är ni alla välkomna till café Babettes på Stora Bastugatan 4 
(mellan Hospitalstorget och Trädgårdstorget). Föreningen har abonnerat caféet denna kväll - för 
en som vi tror mycket intressant och trevlig afton.  

 

18.15 - Caféet är då öppet bara för oss, och det finns möjlighet att handla av allt gott i serveringen. 

Så kom gärna och träffa de andra Gode männen i föreningen över en kopp kaffe, och vi 

rekommenderar varmt att ni är fika sugna när ni anländer. 

19.00 - Bertil Wahlbom/jurist 
Bertil besöker oss och håller ett föredrag/informerar om det lagbeslut som börjat gälla nu och som 
med stor sannolikhet kommer att påverka den sektor vi verkar inom nämligen..  

 
Framtidsfullmakter 
"Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i 
framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av att du blir sjuk, får en psykisk störning 
eller liknande. Reglerna för framtidsfullmakter införs den 1 juli 2017." 

 

20.00 - vi rundar av kvällen med lite information och funderingar om allt mellan himmel och jord 

kring våra uppdrag, till ca 20.30  
 
 

Lunchträffar kl 12.00 på restaurant Lagerbladet blir 
den 25 januari och 22 februari 

 

Lite övrig information nedan: 

 

Vi ber er om inbetalning av medlemsavgiften för 2018. Avgiften på 125:- insättes på 

pg 924 69 29-5 GMF senast den 31 mars 2018 (Observera att inbetalningskort inte skickas ut.) 
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Som vi skrivit om tidigare finns en ansvarsförsäkring som kan tecknas genom föreningen (billigare 

än att teckna den individuellt) 

 

Försäkringen kostar 190: -/år och försäkringsåret är 1/4 2018-31/3 2019. Försäkringen gäller fr o m 

det datum du tecknar den. 

 

Tecknar du den nu bjuder föreningen på kostnaden fram till och med 31/3 2018. 

 

Betala gärna tillsammans med medlemsavgiften 125: - + 190: - = 315: - Gäller även Ni som redan 

tecknat försäkringen och vill förnya den. Glöm inte att skriva personnummer på inbetalningen. 

 

 

Hälsningar 

/ Styrelsen 
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