Årsmötet 2018
Normalt brukar föreningen ha sitt årsmöte
i april.
Tyvärr har det inte
varit möjligt i år, utan
har blivit framflyttat.
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SOMMARFESTEN

Vi hälsar nu därför
våra medlemmar välkomna till 2018 års
årsmöte i Byagården
söndag den 8 juli kl
15.00.

Tunsjö Byalags festkommitté har nöjet att inbjuda till den
traditionsenliga sommarfesten den 7 juli Kl.17:30 i Byagården..

Välkomna!

Programmet i övrigt:

GDPR
Vi antar att våra medlemmar i
likhet med alla andra fått
otaliga informationsmeddelanden om GPDR, och därför
ha fått rätt mycken information om detta i andra sammanhang.
Vad kanske inte alla känner
till att detta också gäller ideella föreningar, och att Tunsjö
Byalag också omfattas av
dessa regler.
GPDR är alltså ett regelverk
på EU-nivå, som syftar till
skydda personer från alltför
omfattande registrering.
Detta gäller alla företag och
organisationer som behandlar
personuppgifter, och omfattar alltså även Tunsjö Byalag.
I princip är alla personregister
otillåtna, men det finns vissa
undantag, som t.ex. om det
finns ett avtal i sammanhanget
Föreningars stadgar kan ses
som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på
avtal.
Vi behöver uppgifterna till
vårt medlemsregister så att vi
kan kontakta dig kring föreningens verksamhet
Vårt medlemsregister innehåller endast kontaktuppgifter.
Uppgifterna sparas endast så
länge du är medlem.

För underhållningen svarar trubaduren

Theodor Nygren


Frågesport, lekar och lotterier



Mat bestående av thai buffé, vårrullar, fläskgryta,
kycklinggryta och ris.



Vin och Öl finns att köpa till



Kaffe och Kaka

Allt detta till den låga kostnaden av 125 Kr per person
Anmälan senast 20 juni till Mauritz mobil 070-553 41 83

Välkomna!
Loppis
Det är nu några år sedan Byalaget anordnade loppis vid Byagården, och förslag har inkommit att vi i
år åter ska genomföra arrangemanget den 21 juli.
Byagårdskommittén har åtagit sig att ställa i ordning parkeringsplatser, sätta upp tält, göra området
snyggt och trevligt, samt eventuella andra åtgärder
som kan krävas i sammanhanget.
Festkommittén har åtagit sig att svara för servering, korv– och glassförsäljning etc.
Vad som nu återstår är att hitta några personer som kan åta sig att svara för själva loppisarrangemanget, d.v.s. skicka ut inbjudningar affischera, annonsera, planera och andra åtgärder som eventuellt kan bli aktuella.
Vi behöver alltså några personer som kan åta sig detta för att vi ska kunna genomföra loppisen.
Vill Du ställa upp eller vet någon som vill, kontakta Per-Anders 070-322 09 66 eller maila peranders.hamren@telia.com.

Trevlig
Midsommar!

Facebook:
Tunsjön, förr och nu
Hemsida:
www.tunsjon.se

