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Enligt överenskommelse skickar iag clet material som hittills komrnit fram om

I(uituthuvudstadsåret '98. Det ät minnesanteckningar plus deltagarlista ftån 
..

för:eningsmötet den B oktober. Om ni vill biclra med egna punkter eller hat åsikter om

I('98 kan li höra av er till -ig pä kanslit'

Scrrn ni ser ilv antechningatnir fiuns flcra bra och roliga programPunkter till K'98- Irör att

J,tterligarc underlätta rrbä"t med prcigarnpunkterna Larvi i programrädet i samlåd rncd

Ii'98 lommit fram ti1l någr:a datum där r-i kan ordna störte arraflgemaog'

15 februari äger Hästfesten på Bmnnsvikcns is rum' Runt dctta datum kan vi ordna ett

vinterprogt^Ä, d", kommet att furnas en väl pteparetad is att utnyttja'

16 mai ska (om a'llt gärbra mecl bygget) I{agaterminalen och etrtr6erna till

Nationalstadsparken-invigas' l)et l'l "' ot' r'åra huvuduppgifter att under I('98 ordna ett

pfogfanr till irrvrgningen.

l.t iuni ät ett osäkert datum. E'tt förslag är att orclna Ekopar:kens dag'

19 augusti är ett datum där vår forhoppnin gät att äterskapa Divertissementet' f)etta

prol.t't är r.älcligt osäkert och beröi init allu toreningar' men det kan behör'as hiälp med

lrroi.t rk, saket runt ärrangemanget, om det blit ar'''

27 septembet ordnar vi en höstdag/t'est ute på Stota Skuglan' här finns massor av

rnöjlighetel: att ordna ett omfattande prtletam'

Dc ftirerungat som är intrcsseraclc av att ordna extra aktiviteter vici dessa claturrr och har

pronr^r, Hl'rt fijr vintern och r-åten ska hirra av sig till mig på kanslit senast den 19

novembet ( det är vrkugt att passa ticlen om vi t'ill få mecl vära aktiviteter i I('98:as och

I)N:s programkatalogeå.n fa' att vi ska hinna trrcka upp ett egct programblad)'
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