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Nyhetsbrev - Nr 7: Skolåret 2018/2019

Varmt välkomna till det nya
läsåret!
Nu börjar skolåret 2018/2019.
Först vill jag bara passa på att säga att vi verkligen fick en fin
sommaravslutning i Thalwil. Vår underbara programgrupp med
engagerade föräldrar hade ordnat det så trevligt och gott till oss.
Än en gång TUSEN TACK! Utan idella krafter så kan vi inte ordna
så fina evenemang!

Ideell
verksamhet

Tiden går snabbt fram och det är nu dags att sätt igång en ny

Glöm inte att vi är är en
ideell förening med syfte
att hjälpa svenska barn
utomlands att vidmakthålla
och vidareutveckla sitt
hemspråk. Idag är vi 9
frivilliga personer som
sitter med i styrelsen och
10 anställda lärare.
För att vi ska kunna möta
de krav som ställs på
föreningen samt för att
kunna bedriva
verksamheten på ett
professionellt sätt,
behöver vi intresserade

och engagerade

termin för Svenska Skolföreningen - det ska bli så kul!
Jag vill påminna alla om vår gemensamma familjedag med
brännboll som äger rum redan söndag 9/9 - läs mer om detta
nedan. Vi hoppas att så många som möjligt har tid att komma
förbi en stund och leka av sig.
Vi har årsmöte tisdag 25/9 och jag hoppas vi ses även där. Det är
ett utmärkt tillfälle att diskutera kring föreningens verksamhet och
få svar på eventuella frågor. Vi söker nya medlemmar till
styrelsen i form av personalansvarig, kassör samt
administrationsansvarig. Hör av dig redan idag om du är
intresserad!
En annan mysig aktivitet som dyker upp under hösten är
läskvällen fredag 26/10. Vi hoppas att många kommer för att dela
en gemensam lässtund! Mer info finns på hemsidan och längre
ner i nyhetsbrevet.

medlemmar.

Sluligen ber jag er att tänka på att de tre första lektionerna räknas
som "prova-på-lektioner". Under den tiden har man fortfarande

Vi söker just nu:

möjlighet att ångra sig och inte fullfölja terminen. Därefter räknas
barnen som fullgoda medlemmar och målsman förpliktas att
betala årsavgiften som kommer senare under terminen.

Personalansvarig
Administrationsansvarig
Kassör

Nu kör vi...

Läs mer >>

Varma hälsningar
Anders Nordin
Ordförande

Kalendarium
September
9/9 Familjedag med
brännboll

Familjedag med brännboll 9/9

28/9 Årsmöte
Oktober
26/10 Läskväll
November
24/11 Svenska kyrkans
julbasar
December
9/12 Luciafirande

Vi bjuder in till traditionsenlig svensk brännbollsturnering.
Alla tar med egen picknick samt det man önskar sitta på.
Grillning av typ brasa för tex. korv och pinnbröd finns.
Dag: Söndagen den 9 september
Tid: 11:00-14:00
Plats: Rumensee, Küsnacht (Zumikerstrasse 1, 8700 Küsnacht)
(se kartan nedan)
Buss: 912 eller 919, Haltestelle Tägermoos (Itschnach), 7 min
promenad till Rumensee.
Sista anmälningsdag: Fredagen den 8 september till:
event@svenskaskolforeningen.ch
Varmt välkomna!

Kallelse Årsmöte 25/9
Härmed inbjuder Svenska Skolföreningen till årsmöte:

Tisdag 25 september
19:00-21:00
Svenska Kyrkans lokaler, Kurvenstrasse 1, Zürich
Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar med tilltugg.
Vi påpekar gärna att styrelsens medlemmar samt lärare kommer
att vara närvarande under kvällen och att det är ett utmärkt
tillfälle att diskutera kring föreningens verksamhet och få svar på
eventuella frågor.
Årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet. Vi hoppas
på ett rikt deltagande och hälsar alla medlemmar hjärtligt
välkomna!
Anmälan senast måndag 24 september till
event@svenskaskolforeningen.ch om du vill närvara vid
årsmötet.
Observera att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast 7 dagar innan årsmötet dvs. tisdag 18 september
(enklast per e-mail till ordforande@svenskaskolforeningen.ch).

Dagordning årsmöte 25/9
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föreningens ekonomi
10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Fastställande av föreningens budget
13. Motioner samt styrelsens förslag
14. Medlemsavgift läsåret 2017/2018
15. Val
a) ordförande, sekreterare och kassör
b) ordinarie styrelseledamöter
c) revisorer
d) valberedning
16. Årsmötets avslutande

Välkommen till Svenska
Skolföreningens läskväll 26/10!
Vill du förbättra din läskondition? Vill du utöka ditt ordförråd? Vill
du bli bättre på att förstå texter? Vill du utveckla ditt tänkande?
Vill du ha underhållning och spänning? Vill du ha sällskap? Vill
du få chansen till en lång, mysig lässtund?
Dag: Fredagen den 26/10
Tid: 18:00-22:00
Plats: Svenska kyrkan, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich
Hur: Med bok/böcker, läskort, följeslagare och ett glatt humör!
Anmälan görs på doodeln via vår hemsida senast den 1/10
www.svenskaskolforeningen.ch
Under läskvällen får du chansen att dela glädjen av att läsa
böcker tillsammans med andra. Du kan också få tips på bra
böcker som du kan köpa eller byta till dig, men också dela med
dig av dina egna läsupplevelser. Du har dessutom möjlighet att
lyssna på högläsning och du bjuds på en mysig kvällsfika.
Varmt välkomna!
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

