Julehilsen!
Da vil vi ønske velkommen til årets første temakveld som
blir 8. januar 2012.

Sted:

Byhagen kafé

Adresse:

Eidsvollgata 26, Sandnes

Tid:

19.00 - 21.00

Kart:
http://www.1881.no/Kar t/?lat=58.8509999334948&lon=5.72645187377929&z=16& v=0&r =& o=&p=%
7b58.8517799377%7c5.73028278351%7cEidsvollgata+26%7cSandnes%7d

Adkomst og parkering
Gå inn i bakgården ved Spar
butikken på hjørnet. Sving så rett til
høyre, og du vil se døren helt i
enden av bygget. Det er noen få
parkeringer inne i bakgården, men
disse brukes av Spar butikken. Vi
oppfordrer til å parkere ved
Vitensenteret. Det er gratis
parkering etter kl 17.

Aktiviteter våren 2013
Sett av følgende datoer:

8. januar
Temakveld
5. februar
ÅRSMØTE
5. mars
Temakveld
6. april (eget arrangement!)
Landsmøte og fagdag på Sola!

7. mai
4. juni

Temakveld
Temakveld

Informasjon om temakveldene kommer etter hvert.
Lørdag 6. april skal vi avholde Landsmøte. Her vil det
også bli et faglig arrangement, og vi håper på bra
foredragsholdere. Om kvelden vil det bli arrangert middag
for de som ønsker det. Mer informasjon om dette
arrangementet kommer så snart det er klart. Sett av
datoen allerede nå!

Vel møtt på vårens aktiviteter!

Inngangsbillett
Vi må ta et lite beløp i inngangsbillett. Dette for å dekke
våre utgifter til leie av lokalet og andre utgifter vi har med
temakveldene.
Det er mulig for medlemmer å betale inn inngangspenger i
et engangsbeløp direkte til bankkonto, slik at man slipper
å ha med kontanter på møtene.
Vårt konto nr er

3335 21 99236.

For alle temakveldene våren 2013 vil summen bli 200,(4 x 50,-)
På årsmøte er det fri inngang. Fagdagen og Landsmøte i
april vil være et eget arrangement.

Innkalling til årsmøte 2013
Det vil bli avholdt årsmøte tirsdag 5. februar kl 19.00 på
Byhagen i Sandnes. Forslag som ønskes behandlet av
årsmøtet skal framsettes skriftlig til

kostreform@kleppnett.no
og må være styret i hende senest 8. januar 2013. Mer info
og saksliste vil bli sendt våre medlemmer på e-post om
kort tid.

Innspill temakvelder
Til slutt vil vi gjerne komme med en oppfordring!
Hvis du har noe du lurer på eller har forslag til temaer vi
bør ta opp på temakveldene - send gjerne en e-post til

kostreform@kleppnett.no

Da vil styret i KOSTREFORM Rogaland
ønske alle et godt nyttår!
Vel møtt på møtene i 2013

Husk å trykke ”liker” på vår Facebook profil!
https://www.facebook.com/pages/Kostreform-for-bedre-helse-Rogaland-fylkeslag/181437401898556

Her legges det nesten daglig ut tips og informasjon om lavkarbo.

