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KVARTALSBREV

Arvtagare!
Nu är Lindahls fonden inne på sitt 75:e genomförande år.
På I 19 vilar nu en tung stämning när en bärgarförare vid pansarbataljonen avlidit när
90-bärgaren gick genom isen under övningen Vintersol. En buss med ungdomar välter i
militärregionen och 3 ungdomar avlider. Stockholm utsätts för terrordåd. Anda och
kamratskap ställs nu på sin spets. Vi känner alla med de avlidnas familjer, vänner och
kamrater. Att unga människors liv släcks berör oss alla och för oss äldre slås man av tanken
att det kunde varit mitt barn.
Vi i styrelsen har nu fastställt tiden för årsmötet 2017 till lördagen den 20 maj. Årsmötet
kommer att starta tidigare än normalt, redan kl 08:30 samlas vi i Exercis huset på I 19. Efter
årsmötet äter vi tidig lunch på kanslihusmässen ca kl 10:00. Därefter företar en resa till
Västerbotten för de som anmält sig. TM bereds också möjlighet att deltaga. Dock kommer vi
att begränsa antalet deltagare till max 70st. Anmälan görs på ordinarie webmail, ett per
person, inga gruppanmälaningar samt att anmälan är bindande och en reseavgift på 500kr
erläggs på mässen vid lunchen. Återkomst till I 19 sker söndagen den 21 maj ca kl 15:00.
Klädsel – vårdad!
Med en viss distans till förra årets verksamheter har vi i styrelsen kunnat konstatera att genom
att vara ute i god tid med deltagaranmälan och beställning av läckerheterna till middagarna
har vi underskridit den budget som fastställdes vid förra årsmötet med ca 50 kkr. Dessutom
har fonden utvecklat sig väl och har under sen vintern passerat 30Mkr dock i bundet kapital,
men det borgar för en fortsatt grund för fortsatta Liebesmahl.
Vi i styrelsen vill tillönska alla arvtagare en ljusnande vår och glad påsk. Väl mött på årsmötet
i maj och boka även in lördagen den 11 november (Mårtensafton) för Den 75:e
Lindahslmiddagen. (Jubileumsmiddag)
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