
  

 

 

  

 

Vid aktiviteter prioriterar vi de som inte tidigare har deltagit på respektive aktivitet. I andra hand använder vi lottning. 
 

 

Föreningsinformation 
 
Save the date för digitalt årsmöte 30/3 
Eftersom läget med Corona inte har förändrats till det bättre så kommer vi köra ett digitalt årsmöte även i 
år. Denna gång via zoom som är gratis. Kallelsen skickas ut vecka 10 i ett separat nyhetsbrev. 
  
Datum för vårens styrelsemöten 
Följande datum sammanträder RBU Stockholms styrelse: 9 mars, 13 april, 5 maj och 9 juni. 
 
Det är endast styrelsen som sammanträder. Däremot har du som medlem möjlighet att skicka in frågor 
eller förslag för diskussion inför mötena. Om du är intresserad, skicka då ett mejl 
till jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se senast 3 veckor innan mötet. 
  

 

  

Digital sminkkväll 26/3 
Fredagen 26/3 kör vi en ny variant av sminkkväll. Eftersom vi inte kan ses och bli sminkade så provar 
vi en digital variant. Kom in i det digitala festrummet och lär dig en festmakeup. 
  
Din anmälan mejlar du till kontakt@stockholm.rbu.se senast 3 mars. Uppge namn, e-postadress och 
telefonnummer i anmälan. Eftersom vi kommer skicka ut ett smink kit innan själva kvällen så behöver du 

mailto:jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=Digital%20sminkkv%C3%A4ll!
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även uppge adressen som vi ska skicka till.  
  
Läs mer på hemsidan 
  

 

  

 

Digitalt påskpyssel 28/3 
Tycker du om att pyssla? Du kanske till och med var med på RBU Stockholms julpyssel och blev 
inspirerad! 
Nu kör vi idigitalt påskpyssel 28/3. Inbjudan finns även som PDF 

 

  

  

  

 

Familjeläger Herrfallet 18-25/7 
Att åka till Herrfallet med hela familjen är en aktivitet som har blivit tradition i RBU Stockholm. Vi är glada 
att vi återigen har möjlighet att bjuda in till det, i år är det 18-25 juli (vecka 28) som gäller.  
 
All information om datum, priser mm finns på hemsidan 

 

  

https://stockholm.rbu.se/kalender/digital-sminkkvall/
https://stockholm.rbu.se/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Digitalt-paskpyssel-28-mars-2021.pdf
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Påminnelser aktiviteter! 

• Det finns några få platser kvar på ridskola på Lovön: grupp 1, 2 och 5, se hemsida för detaljer 
• Anmäl dig till samtalskvällar på BOSSE råd-, stöd- och kunskapscenter, se hemsidan för datum 

mm 

 

  

 

Guldkanten 30/4 
Nu har du som medlem möjlighet att ansöka om bidraget Guldkanten. Mer information och 
ansökningsblankett hittar du på hemsidan 
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