
 

Inbjudan till årsmöte ! 

 

 

Fotograf Danne Rydgren 

  

 

Visa i din webbläsare  

 

Informationsbrev Skutbergets Wenner 

 

I detta informationsbrev vill vi redovisa några av de aktiviteter som föreningen 

bedriver. Vi vill även flagga för några kommande händelser. 

I detta nummer kan ni läsa om 

Fototävlingen 



 

 Namninsamlingen 

 Aktiviteter på Skutberget 

 Ny hemsida med artikelserie 

 Styrelsens arbete 

 Årsmöte 9 April 

 Skutbergsdagen 5 Maj 

 

Föreningen har som policy att inte skicka ut massor av nyhetsbrev då många av 

er säkert redan är bombarderade av mailutskick. Det är endast när vi har något 

viktigt att berätta eller inbjuda till som vi skickar ett nyhetsbrev. 

 

Det är inte ovanligt att nyhetsbrev av den här typen hamnar i din skräpkorg 

per automatik. Om detta brev hamnat i din skräpkorg och du vill undvika detta i 

framtiden kan du prova att lägga in medlem@skutbergetswenner.se i din 

kontaktlista. Då ökar chanserna att du kan läsa våra nyhetsbrev innan de 

hamnar i skräpkorgen.  Om du har vänner som inte nås av vår information kan 

du alltid skicka detta nyhetsbrev vidare.  

 

Senaste information om föreningen finns alltid på vår Facebooksida. 

På hemsidan ligger vi ibland lite efter med uppdateringar men kolla även där om 

du söker information.  Länk till föreningens Facebook och hemsida finns även 

längst ner i detta nyhetsbrev.  

 

Fototävlingen  

 

Sergrarna i fototävlingens två första månader är nu korade. 

 

I januari segrade Katarina Lindblom med en underbar vinterbild som visas här nedan. 

I februari segrade Danne Rydgren med den fantastiska stämningsbilden som ni ser 

överst i detta nyhetsbrev. Båda bilderna kommer finnas med i den fotokalender som 



 

kommer att säljas med start i slutet av november 2018. 

   

 

 

Fotograf Katarina Lindblom. 

 

Namninsamlingen  

 

 

Namninsamlingen Rädda Skutberget rullar vidare. Nu har föreningen samlat in drygt 

7000 namnunderskrifter.  Nästa möjlighet till underskrift blir den 24 mars. Välkommen 

till Soltorget oavsett om du redan skrivit på eller ej  



 

 

Namninsamling på Soltorget 

 

Aktiviteter på Skutberget  

 



 

 

Foto Johan Höwler - www.studio054.se 

 

Föreningen har oförtrutet arbetat vidare för att utöka aktiviteter och öppettider 

på motionscentralen. Viss effekt har vårt arbete haft. 

 

Friluftsfrämjandets populära seniorgympa har återvänt hem till Skutbergets 

Motionscentral. 

Tisdagar 18.30-19.30 och torsdagar 17.30-18.30. 

Passet består av enkla och pulshöjande basövningar till medryckande musik 

och passar lika bra för herrar som för damer. Efteråt finns möjlighet till dusch 

och bastubad samt en stunds eftersnack i caféet för den som så önskar. Entré 

till motionscentralen är gratis och kaffe och kakor i serveringen bjuder 

föreningen Skutbergets Wenner på. 

Varmt välkommen önskar Eva Nilsson som lett gruppen sedan 12 år tillbaka 

  



 

Onsdagspromenader 
Du har väl inte missat att vi träffas v a onsdag (ojämn vecka) utanför Motionscentralen 

klockan 14 och tar en promenad -valfri längd. Därefter fikar vi tillsammans inne på 

Motionscentralen. Var och en tar med eget fika. Någon/några från styrelsen finns alltid 

med. Ingen anmälan, bara att komma oavsett väder! 

 

 

Välkommen att delta i våra onsdagspromenader.  

 

Ny hemsida  

 

Många av våra medlemmar söker information på Internet så vår hemsida är en viktig 

kanal. 

  



 

Föreningen har många duktiga medlemmar som gör ett proffesionellt arbete helt utan 

att synas eller höras. 

 

Några har jobbat fram en helt ny hemsida för föreningen som kommer att släppas inom 

kort. Möjligen är den ute redan när ni läser detta. Håll utkik på hemsidan där det 

kommer finnas en mycket intressant artikelserie som man inte vill missa. Serien 

kommer att föregås av en insändare i VF och NWT som pekar mot hemsidan. Möjligen 

kommer även SR och SVT reagera på artikelserien.  Vi får se. 

 

Styrelsens arbete  

 

Föreningen får ibland utstå en del kritik för att vi gör för lite i kampen för att behålla 

Skutberget. Det kan alltid göras mer men man får ha viss respekt för att allt arbete sker 

helt ideellt vid sidan av ordinarie arbete.  

 

Styrelsen genomför visst lobbyarbete genom möten med företrädare för våra politiska 

partier.   

Vid dessa möten framför vi vad vi som förening tycker och hur vi tänker. Föreningen är 

politiskt obunden försöker träffa samtliga folkvalda partier.  

 

Till dags dato har vi träffat några av partierna och har bokat möte med ytterligare något. 

Nästa vecka träffar vi t.ex socialdemokraterna. Det har varit något enklare att boka 

möten med de partier som är tveksamma till Mumin än de som redan är övertygande. 

 

Föreningen har genom vår ordförande Thomas Martinsson jobbat hårt för att öppna 

gymmet ute på motionscentralen. Det har tyvärr inte lyckats men vi har fått till utökade 

öppettider med fler verksamheter i gymnastiksalen.  

 

Styrelsen och arbetsgrupperna jobbar oförtrutet vidare i vår kamp att bevara Skutberget 

samt i värvningen av nya medlemmar.  

 

Till dags dato är vi 1929 medlemmar i föreningen fördelat på 51% kvinnor och 49% 

män. 



 

  

  

 

Årsmöte 9 april 

 

 

Föreningens växer stadigt och snart når vi 2000 medlemmar. En smått fantastisk siffra 

för en ung förening oavsett hur man jämför.  

 

Som alla föreningar skall vi årligen hålla ett årsmöte där vi skall välja föreningens 

styrelse för nästa verksamhetsår.  

 

Årsmötet kommer att hållas den 9 april 

 

Plats:  Nöjesfabriken i Karlstad 

 

Hålltider: 

 

18.00  Föreläsning om Skutbergets historia av Kjell-Åke Andersson. 

 

18.45  Bensträckare med frukt ca 15 min. 

 

19.00 Årsmöte  

 

Handlingar för årsmötet kommer att presenteras på hemsidan i god tid före årsmötet. 

 

Det finns ett förslag till ändrade stadgar samt förslag till verksamhetsplan för föreningen 

2018. 

 

Som enskild medlem är det via personförslag till valberedningen, motioner till årsmötet 

och val av styrelse som man enklast kan påverka föreningens framtida arbete. Vi i 

styrelsen vill verkligen att ni medlemmar tänker till hur ni vill att föreningen skall arbeta 

framöver och vilka ni vill skall sitta i styrelsen. Lämna gärna in motioner till årsmötet i 



 

god tid. 

 

Valberedningen når ni genom att skicka epost till 

valberedning@skutbergetswenner.se.  

 

För motioner till årsmötet skickar ni epost till info@skutbergetswenner.se. 

 

  

 

Skutbergsdagen 5 Maj 

 

 

Lördagen den 5 maj hälsar föreningen våren välkommen på Skutberget.  Vi kommer att 

genomföra ett motionslopp Hello Skutberget. Det blir tipspromenad, korvgrillning och 

underhållning. Flera föreningar kommer finnas på plats så markera redan nu 5 maj kl 

12.00 i din almanacka. 

 

  

 

 

Vår mejladress är: 

*medlem@skutbergetswenner.se* 

 

Vill du avregistrera dig från vår mejl lista? 

Klicka här för avregistrering 

  

   



 
 
 
 
 

 


