Information från Släktföreningen april 2016

News in English:

2016 – Stipendieår!

2016–Year of scholarship
awards!

Stipendium 2016
Styrelsen har i år utlyst en total stipendiesumma på
60.000:- att fördelas på sökande. Sista ansökningsdag
den 30 maj 2016.
Information om hur man söker finns på hemsidan, vi
rekommenderar att man noggrant läser igenom ansökningsförfarandet, och att sökanden är medlem i
föreningen.
Ekonomin
är stabil och därmed möjliggörs denna ökning av
stipendiesumman i år. Vidare information finns i
senaste protokollet på logindelen av hemsidan.
Vår hemsida under 2016
Vi vill verkligen slå ett slag för vår hemsida som löpande uppdateras och som kommer att vidareutvecklas under 2016. Styrelseprotokoll och andra dokument, finns upplagda på hemsidan under inloggningsfunktionen. Om du inte har skaffat dig en
inloggningsfunktion så gå in på hemsidan så får du
vidare instruktioner hur du gör och kan följa med i
styrelsens arbete.
Vi uppmanar även alla som har Facebook att gilla
sidan, vi kommer löpande att kommunicera mer via
facebook. Så vi hoppas att alla ungdomar börjar gilla
oss på facebook. Ju fler ”likes” vi får, ju fler kan vi nå!
Skicka gärna tips på intressanta länkar som kan vara
av intresse för släkten.
Styrelsen önskar alla en härlig vår och sommar, glöm
inte att tipsa dina släktingar om stipendiet.
För styrelsen
Carl Gustaf Kjellberg
Ordförande

Scholarship 2016
A total sum of SEK 60.000 will be available for this year’s
scholarship(s). Further details can be found on the website.
We recommend everybody to carefully study the application
procedures, found on our website, when applying for a scholarship.
Our website during 2016
We would like to highlight our website which is continuously
updated.
Minutes of Board meetings and other documents are available
in the log-in section. If you have not yet arranged access to
this, please check the website for instructions.
We will in the future communicate more via Facebook. We
therefore recommend all users to indicate your “like” on the
website. The more “likes” we get, the more readers, especially
young, we will be able to reach.

The Board sends its wishes for a nice holiday season.

On behalf of the Board
Carl Gustaf Kjellberg
Chairman

