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Kära Ameliavänner!
Vi hoppas ni alla haft en skön ledighet och att ni håller er friska även om det kan vara
svårt i vårt virusdrabbade land. Anathi tackar så mycket för julklappen vi skickade
och berättar att alla mår bra. Julledigheten var mycket efterlängtad och den blev glad
och lugn. Vår gåva gjorde att barnen fick lite extra som något kompenserade för den
fortsatta begränsningen av deras rörelsefrihet som pandemin ger.
Vi tackar ännu en gång för alla generösa julgåvor också varmt tack till Älgå
församling och Cuben som år efter år skickar sitt bidrag.
Tack också för gåvor till minne av vår kära Harriet, Ameliavän sedan starten.
Vår advokat Dave Burton har äntligen lyckats få kontakt med myndigheterna
angående Amelias testamente så att arbetet med det kan förhoppningsvis avslutas.
Det som kvarstår är att få papper på huset Amelia lämnade till Anathis barn samt en
kusin till dem. Anathi har hela tiden oroat sig över att detta.
Vår förre advokat Gladile som upprättade testamentet slutförde inte sitt jobb och när
Dave Burton började söka handlingarna hade myndigheten förlagt dem! När de väl
hittades kom pandemin och under lång tid har man inte kunnat få någon hjälp på
myndigheten. Nu håller vi tummarna att det snart är ordnat.

Mikael meddelar att det finns fortfarande möjlighet att köpa Enjoyguider, 3 häften
finns kvar samt något fler appar. Han skall redovisa försäljningen senast 15/2.
Verksamhetsberättelsen för 2021 bifogas och vi gick som förra året plus, allt tack
vare er.
Årsmötet blir troligtvis digitalt även i år men vi återkommer om det blir någon ändring.
Ja så var det dags för årsavgiften igen och som tidigare är det 100kr/person eller
200kr/familj.
Några av er har redan betalt och det tackar vi för. Känns det som mycket pengar så
kan ni minska ert bidrag med den summan för allt går ändå till samma konto.
Medlemsavgifter är ju ett krav för ideella föreningar.
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