
Amosnytt 
Nr 21 mars 2016 Ansvarig utgivare: Wivi Blomqvist  

Amosboden, Kapellgatan 8, 732 30 Arboga Bankgiro 5604-2278 

Medlemsavgift per år: 100 kr vuxen, 75 kr pensionär/student, 25 kr barn, 150 kr familj,  

300 kr för förening. 

e-post: amosarboga@hotmail.com hemsida: www.amosarboga.se 

 
Årsmöte 10 mars 
Torsdagen den 10 mars 2016 var det dags för 

det 37 årsmötet för Världsbutiken Amos.  Vi 

träffades på Trefaldighetsgården. Styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet, vi diskuterade 

verksamheten inför kommande år och också 

hur vi ska använda det bidrag vi fått från 

kommunen för ett öppet informationsmöte. 

Vi fortsätter med planeringen. 

 I stadgarna står det att kassören utses inom 

styrelsen och vi har föreslagit att årsmötet 

väljer ordförande, kassör och övriga 

ledamöter. Ärendet tas upp nästa år igen. 

Medlemsavgiften är densamma som tidigare. 

Det valdes också en ny styrelse.  

 

 

Amos på Facebook 
Du behöver inte ett eget facebookkonto för 

att få information. Klicka här: 

https://www.facebook.com/AmosArboga 

Du som är aktiv på Facebook kan ”Gilla” 

Amos och också hitta många andra Fair 

trade-organisationer!  Vi har också ett 

konto på Instagram där vi lägger upp bilder 

på varor. Här är adressen:   

https://www.instagram.com/amosarboga/  

 

Betalat medlemsavgift? 
Har du inte betalat medlemsavgiften än? 

Nedan finns vårt bankgironummer. Glöm 

inte att ange namn och adress och e-

postadress när du betalar in medlemsavgift 

för 2016. Det behövs för att du ska få 

information i framtiden.  

Vill du bli medlem? 
Vill du bli medlem kontaktar du oss via 

mejl, amosarboga@hotmail.com, eller i 

Amosboden och talar om din adress, 

telefon och e-postadress samtidigt som du 

betalar avgiften till vårt bankgironummer. 

Medlemsavgiften per år är 100 kr vuxen, 

75 kr för pensionär/student, 25 kr för barn, 

och 150 kr familj och 300 kr för förening. 

 

Organisationen Fair Trade 
Återförsäljarna 
hade valt att lägga sitt årsmöte för landets 

världsbutiker, Fair Trade Shop med flera 

till Arboga helgen 12-13 mars. Det blev en 

intensiv och trevlig helg för trettiotalet 

deltagare. Vi återkommer med ämnen som 

särskilt berör oss i Världsbutiken Amos. 

 

 

 Hälsningar från Wivi, Anders och 
Kerstin i styrelsen 
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