Medlemsbrev
Maj 2020
Vilken vår det blev!
Kulturmässan framskjuten/inställd – Konstrundan inställd kalendern gles ellermed aktiviteter med ordet ”inställt” efter.
MEN lite börjar det att ljusna, sakta börjar framtidstron komma tillbaka,
med förslag på aktiviteter som man kan våga sig på, trots allt!
Mer om det på hemsidan - ”Aktivitetstips”! https://hedemorakultur.se/

NY Webbsida
I dagarna har den nya webbsidan lagts upp. Lite ny,
men ändå så att man känner igen sig. Funktionerna
ska vara desamma, men säkert kommer vi att
upptäcka saker som krånglar lite nu i början. Tveka
inte att maila oss om det är något som ni funderar
över eller tycker ska var annorlunda!

Rapport



En sak som hände var att vi tappat bilder, bl a i
gamla blogginlägg. Vill ni att vi ska lägga in bilderna
på nytt, så får ni maila dem till oss.
Det vore roligt om fler skaffade sig inloggning och
utnyttjade möjligheten att flagga för sin
kulturverksamhet i bloggen, eller kanske just nu
berätta vad ni passar på att göra när verksamheten
går på sparlåga.
Även ni som brukar lägga in evenemang behöver
inloggning nu!
Känns det här med inloggning helt övermäktigt – skicka ditt
evenemang/blogginlägg på mail, så lägger någon av oss in det
åt dig!

Nya flikar på sidan:
Aktivitetstips – här lägger vi det som pågår under
lång tid. Maila ditt tips!

Vi tackar
CRS Webbproduktion AB
för gott samarbete under
5 år och väljer nu att fortsätta
tillsammans med en lokal aktör,
Hedemora IT-service.



Årsmötet gick av stapeln den 16
mars
Vi hälsar Kerstin Westman
välkommen som ersättare i
styrelsen. Hon representerar
Folkets hus i Långshyttan.
Jan Bergdahl valde att lämna över
stafettpinnen till henne. I övrigt är
styrelsen sig lik.
Fakturor för medlemsavgiften
mailades/skickades ut i april. Kolla
gärna att den blivit betald!

Fotobank
Vi kommer att byta foton på startsidan ibland,
kanske efter årstid eller annat aktuellt tema. Hjälp
oss med bilder från er miljö! Helst ska det gå att
känna igen Hedemorabygden på något sätt! Ange
fotograf och maila till styrelsen!
JUST NU vill vi ha en somrig bild med majstång!

Hälsningar
Styrelsen
gm Linnéa, ordf
styrelsen@hedemorakultur.se

