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                                         Klubblunch den 11 december 
 
Tisdag den 11 december kl 1100 inbjuds till klubblunch i Restaurang Vingen i FMVs lokaler. 
Ordföranden, tillika Försvarsmaktens logistikchef, Bengt Andersson kommer ge en 
uppdatering om det senaste som händer i Försvarsmakten och givetvis fokusera på 
förändringar inom logistik. Kostnad för lunchen är 75 kronor. Anmälan med personnr till 
Klubbmästaren Olle Schylander senast den 10 december kl 1200 per email: 
olleschylander@hotmail.com  alt. tfn: 070-302 7720.  
Besöksadressadress: Banergatan 62. Olle Schylander möter vid receptionen/vakten.  

 

                                                Årsmöte den 7 mars 
 
Torsdag den 7 mars kl 1800 inbjuds till årsmöte med middag. Likt tidigare år äger det rum på 
Kavallerikasernen.  I nästa nummer av klubbnytt kommer ytterligare information om 
anmälan, dagordning, kostnad för middagen, medföljande-program etc att tillkännages.    


