
Föreningen informerar 1 juni 2020

Aktuellt 
- Ny styrelse 

- Medlemsavgift att betala, värva nya medlemar 

- Provtillfällen för aktiviteter med koppling Mathantverk. Har 
DU en aktivitet som vi missat? Hör av dig!

- Vad händer? Boka in! Ny styrelse

Ny styrelse
Vår nya ordförande heter Karin Limnell och övriga 
styrelsemedlemmar är: Matz Olsson, Åsa Kronhed-Sogn, 
Veronica Olofsson, Johanna Dahlgren (NY), Tessa Nordlund 
(NY) och Nina Jansson (NY)
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NY Ordförande 

Jag heter Karin 
Limnell och för er 
som inte känner mig 
så jobbar jag på 
Högskolan på Åland 
som lärare i mat och 
dryck. Mat i alla 
former är både mitt 
jobb och mitt 
intresse. Många av er 
har jag träffat i olika 
tävlingssammanhang 
då jag har haft nöjet 
att vara med och 
bedöma era 
produkter. Er som jag 
ännu inte träffat ser 
jag fram emot att få 
lära känna. Jag tackar 
för förtroendet och 
hoppas vi får ett år av 
goda smaker, nya 
upplevelser och att vi 
kan arbeta 
tillsammans mot nya 
målsättningar. 

Med vänlig hälsning, 
// Karin 

NYHETSBREV 
  | Mathantverkare Åland | 
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Medlemsavgift 
Vi skickar ut med snigelpost ett brev till alla. Betala avgiften,  
fortsätt få mera information om verksamheten, erbjudanden 
och fördelar som det innebär - före midsommar! Tack.

Inbetalning till: IBAN: FI3866010010264398 
BIC: AABAFI22 
Mottagare: Mathantverkare på Åland r.f 
Förfallodag: 29.6 2020 
Avgift: 20 € aktiv medlem 10 € stödjande medlem 

Provtillfällen
Redan nu i juni erbjuder vi tillfällen att prova våra aktiviteter 
med koppling till mathantverk till subventionerat pris. Du 
hittar datum och anmälningslänk på Facebook sidan. Det går 
bra att kontakta verksamhetsledaren också för att anmäla sig 
eller ställa frågor.

Vad händer, boka in!
Boka redan nu, söndag 4 oktober - kurs i kommunikation, 
sociala medier. 

Gemensam studieresa till FM i Reso - du har väl anmält din 
produkt till tävlingen? 14-16 oktober

https://artesaaniruoka2020.fi/svenska/ 

SM arrangeras samma tid i Sverige

KONTAKTUPPGIFTER
Besök kontoret på Landsbygdcentrum, jag är på plats 
alla onsdagar kl 9-16. Välkommen!
Tfn 040 5592904
E-post: harriet@mathantverkare.ax
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Håll koll på detta  

Testa! Du kan vara 
med och utveckla 
aktiviteterna som 
våra medlemmar 
erbjuder:  

✦ 3 juni Vandring 
med 
havtornssmaker, 

✦ 11.6 Mustprovning
✦ 25.6 Smaka på 

Föglö
✦ 17.6 Ostprovning

Ha en skön SOMMAR !

https://artesaaniruoka2020.fi/svenska/
mailto:harriet@mathantverkare.ax
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