
Amosnytt 
Nr 24 mars 2020 Ansvarig utgivare: Eva Petri 

Amosboden, Kapellgatan 8, 732 30 Arboga Bankgiro 5604-2278 SWISH 123 390 84 49 

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

300 kr för förening. 

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

Rapport från årsmötet 2020 
 

Torsdagen den 12 mars 2020 var det dags 

för årsmöte för föreningen. Mötet ägde som 

vanligt rum på Trefaldighetsgården, Arboga. 

Sedvanliga årsmötesärenden stod på 

dagordningen.  

Styrelsen från och med årsmötet 2020 består 

av Eva Petri (ordförande), Anders Holmberg 

(vice ordförande), Sigrid Flodman 

(sekreterare), Lena Österlund, Kerstin 

Berggren (kassör), Wivi Blomqvist, Gunilla 

Lundgren, Marina Jernmark-Johansson, 

Johan Linnman, Ida Hinrichs samt Eva 

Aldén-Luthman.  

Det ekonomiska resultatet för föreningen var 

bättre än på flera år. Vi har också hittat några 

nya leverantörer och vi har deltagit i fler 

offentliga arrangemang under 2019. Det 

gläder oss alla. Verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen hittar du på webbsidan. 

 

Coronavirus covid-19 
Under den tid som Folkhälsomyndigheten 

uppmanar oss alla till stor försiktighet med 

fysiska möten håller vi Amosboden stängd. 

Detta gäller från och med onsdag 25 mars. 

Anledningen är att de flesta bodvärdar 

tillhör gruppen 70+. OM du är yngre och 

har möjlighet att ställa upp blir vi väldigt 

glada. Kontakta bodvärdarna Marina och 

Wivi på amosarboga@gmail.com  

Betalat medlemsavgift? 
Har du inte betalat medlemsavgiften än? 

Vårt bankgiro 5604-2278 använder du för 

att betala medlemsavgiften. Du kan också 

använda Swish 123 390 84 49. Ange namn 

och adress och gärna e-postadress när du 

betalar in din medlemsavgift för 2020. 

Använd gärna e-post för att meddela 

adressuppgifterna. 

Medlemsavgiften per år är 100 kr vuxen, 

75 kr för pensionär/student och 150 kr 

familj och 300 kr för förening. 

E-postadresser 
Meddela oss om ni har e-postadress till 

amosarboga@gmail.com 

Vi finns på Facebook och Instagram 
Följ oss gärna. Du kan också hitta många 

andra Fair trade-organisationer!      

 
 

Våra öppettider är onsdag 11:30-13, 

torsdag-fredag 15-17 och lördagar 11-14 
 

Välkommen hälsar Eva, Anders och 
Kerstin i styrelsen 
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