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Bild på första sidan. Den nya styrelsen i SRF Skara-Götene.  
Från väster Lena Leimalm, Gudrun Hallberg, Britt Artursson, Kristina 

Adolfsson, Per-Olof Åkesson, Gunilla Johansson, Hjördis Lundberg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tråkigheter i Skara – Götene lokalförening. 

Vi i SRF Skara – Götene lokalförening vill här lämna en kort 
redogörelse för vad som hänt i vår förening då det lätt uppstår 
frågetecken och felaktiga rykten efter den uppmärksamhet 
händelsen rönt i pressen. 
Sedan en ganska lång tid tillbaka har medlemmar i Skara – 
Götene lokalförening varit missnöjda med föreningens ledning. 
Därför deltog Anita Andersson, ordförande i SRF Skaraborg och 
Britt Artursson ombudsman i SRF Skaraborg vid 
lokalföreningens årsmöte 2015, alltså för ett drygt år sedan. 
Den misstro som då fanns mot styrelsen ledde till att föreningen 
valde en verksamhetsrevisor vars uppgift är att kontrollera 
föreningens verksamhet, vilket inte funnits tidigare. Till detta 
uppdrag valdes Britt Artursson med Anita Andersson som 
ersättare. 
 
Under 2015 har föreningen haft mycket lite verksamhet riktad till 
medlemmarna och den intressepolitiska agendan har helt styrts 
av Christer Jonsson som varit ordförande. Det är viktigt att man 
som ordförande förankrar sina göranden och låtanden i den 
förening man är vald att företräda. Lika viktigt är att det finns väl 
dokumenterade beslut i form av protokoll från medlemsmöte 
och styrelsemöte. Tyvärr har detta brustit i Skara – Götene 
föreningen. Ordföranden har handlat till stor del på eget bevåg 
och dessutom till sin egen fördel. Föreningsrevisorn ansåg att 
bristerna i beslutsgång, dokumentation och ekonomisk 
redovisning var så allvarlig att styrelsen inte borde få 
ansvarsfrihet vid årsmötet 2016. För att vara helt säker på sin 
bedömning togs kontakt med riksförbundet för stöd. 
Riksförbundet beslutade då att bidra med pengar för att göra en 
ytterligare granskning som genomfördes av den revisionsfirma, 
Grant Thornton, som riksförbundet själva anlitar.  
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Denna granskning bekräftar att det på många punkter finns 
felaktigheter. 
Vid årsmötet 20 mars 2016 fick styrelsen som väntat inte 
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och fick därmed lämna 
sina uppdrag. En ny styrelse på 7 personer valdes med Kristina 
Adolfsson till ordförande. 
 
Åtgärder som vidtagits efter årsmötet är att Christer Jonsson 
har krävts på återbetalning av de delar av föreningens utgifter 
som anses vara ordförandens privata utgifter gjorda för 
föreningens pengar. 
Därefter har den nya styrelsen tagit fram en 
verksamhetsberättelse och ett bokslut för 2015, dokument som 
den tidigare styrelsen underlåtit att redovisa. Dessa dokument 
har sedan fastställts vid ett Extra årsmöte 17 maj.  Den nya 
styrelsen har också tagit fram en verksamhetsplan och budget 
för 2016. Dessa antogs också vid det extra årsmötet. 
 
Den nya styrelsen vill nu se framåt och utveckla Skara - Götene 
till en positiv och aktiv förening igen. Styrelsen avser att 2016 
främst satsa på aktiviteter för medlemmarna så att vi åter kan 
känna gemenskap och tillit mellan styrelse och övriga 
medlemmar. I ett sådant klimat kan vi sedan driva de frågor vi 
gemensamt vill lyfta för att få till förändring och förbättring för 
oss med synnedsättning.  
Styrelsen skall dessutom få en utbildning i föreningskunskap för 
att säkerställa att allt i fortsättningen görs på rätt sätt och att alla 
vet hur en styrelse skall arbeta och vilket ansvar som ligger i ett 
sådant förtroendeuppdrag. 
 

Styrelsen för SRF Skara -Götene 
 
                              
Skaraborgare i Skara Bowlinghall! 
Trots influensatider samlades femton SRF:are i Skaras 
bowlinghall den nittonde februari, i ett arrangemang av 
Rekreation och fritid. På sex banor blev aktiviteten stor.  
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Det rullades klot från alla håll, som det brukar heta i TV när 
travhästarna når upploppet. Det var ingen tävlan, men det fanns 
de som var bättre än andra, måste väl ändå erkännas. 
Efter väl genomförd bowling bänkade deltagarna sig vid 
matbordet och åt en alldeles förträfflig filé buffé. Efter en trevlig 
stund tillsamman åkte deltagarna hem, både tränade och mätta. 
 
 
Hjälpmedelsvisning på biblioteket i Lidköping 
Onsdagen den 6 april hade SRF Lidköping lånat 
hjälpmedelsväskan från kansliet och visade allmänheten på 
biblioteket i Lidköping. Många personer kom och var nyfikna på 
alla hjälpmedel, som fanns att visa.  
Även taltidningen och talböcker informerades det om. 
Vi delade ut broschyrer om föreningen och flera tog 
medlemsansökan med sig hem.  
Så nu håller vi tummarna att vi ska få flera medlemmar 
framöver. Även denna dag var hellyckad. 
 
 
 
 

 
 

Syn- och hörselmässa i Lidköping 
Den 31 mars 
arrangerade SRF 
Lidköping 
tillsammans med 
syn- och 
hörselinstruktörerna 
i Lidköping samt 
HRF, FSDB Väst 
och LDF en mässa 
för brukare, 
anhöriga, personal 
och övriga 
intresserade som rör 
syn- och hörselhjälpmedel. 
Foto: vid SRF Lidköpings bord fanns Margareta Greneheim och 
Sören Jansson.   Fotograf Berit Jildenhed 
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Vi hade bjudit in flera företag som t.ex. Polar Print, Bo Edin AB, 
Iris Hjälpmedel, Unik Försäkring, Audionomer och många andra 
till en heldag på Seniorcenter i Lidköping. 
Utställarna visade sina produkter och svarade på frågor samt 
hade seminarier om sina produkter under hela dagen.  
Varje förening hade ett bord med sina broschyrer att dela ut och 
vi hade ett fint samarbete alla föreningar som deltog.  
Det kom ungefär 200 personer under dagen. 
 
 

Hjo Tibro Karlsborg 
Vi startade året med bowling, 10 veckor framåt. 20 april hade vi 
en träff på Tibro bibliotek, där vi fick information om ljud och 
talböcker samt taltidningar.  
Den 26 april var det dags för en ledsagarutbildning.  
Det var mycket att lära in och blev mycket uppskattat. Glasögon 
lånades från kansliet i Skara. 

 
SRF Skaraborgs årsmöte 
Synskadades Riksförbund Skaraborg höll lördagen den 23 april 
sitt årsmöte på Götala Herrgård i Skara. De 75 deltagarna 
började äta lunch för att sedan diskuterade den 
informationskampanj som kommer i höst. När man redovisat 
flera goda idéer var det dags att starta själva årsmötet. 
 
 
 

Bild. Tord 
Gustavsson,  
Anita Andersson 
och Kjell Karlsson.   

Till ordförande hade 
Tord Gustavsson 
Skövde inbjudits att 
hålla i 
förhandlingarna.  
När man summerat 
2015 och styrelsen 
fått ansvarsfrihet var 
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det dags för olika val. Till 
styrelsen var det fyra 
kandidater till tre platser så 
där fick man ta till röstning, 
ny i styrelsen blev Tore 
Larsson från Grästorp.  
Bild: Tore Larsson  
 
Sedan valdes representanter 
till olika grupper och vilka 
som skulle representera till 
SRF Västs årsmöte.  
Till styrelse valdes 
Ordförande Anita Andersson Töreboda, Helena Melin 

Lidköping, Ing-Britt Johansson 
Töreboda, Anders Götenstedt 
Mariestad, Kjell Karlsson Tibro, 
Tore Larsson Grästorp och 
Claes-Göran Johansson 
Vedum.  Mötet avslutades med 
Supé och underhållning av 
Jonzy och Liberg från Hjo.  
 
 

Bild. Anita Andersson gratulerar Kristina Adolfsson till ny 
ordförande i SRF Skara- Götene. 
 
 

 
 
Aktiviteter i föreningarna! 
 
SRF Falköping 
Glöm inte att anmäla er till SRF Falköpings sommarresa 15 juni. 
Vi gör en resa kring Herrljunga, Ods bokkafé, Herrljunga cider 
och Gäsene mejeri. Kaffe och mat är självklara inslag. En 
inbjudan med exakta uppgifter har sänts ut till alla våra 
medlemmar. Sista anmälningsdag är den 8 juni. 
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En sillsexa ordnas 18 augusti på Rantens hotell. 
Vi äter gott och diskuterar den kommande kampanjen som skall 
genomföras i hela Sverige under hösten. 
En inbjudan med alla detaljer kommer i början av augusti. 
 
Så vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön sommar! 
Styrelsen för SRF Falköping 
 
SRF Hjo Tibro Karlsborg 
15/6 Sommarresa som i år ordnas av SRF Skövde. 
13/8 Makarna Mobergs Minnes Fond. Plats: Kanalhotellet 
Karlsborg. 
 
SRF Lidköping 
Lidköpings planering maj o juni 2016 
17 maj vårpromenad på ”Hälsans stig” och korvgrillning  
17 juni Sommarresa till bl.a. Bohus fästning, Kexbutiken m.m. 
 
Nya som gamla medlemmar är välkomna att vara med på våra 
aktiviteter, ring respektive ledare för mer information. 
 
Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen, 
Östbygatan varje fredag kl.13.00. Kontaktperson Ing-Britt 
Filipsson 0510-259 15 
 
Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) måndagar o 
torsdagar kl.16.30-19.00. Finns även möjlighet till andra dagar. 
Kontaktperson Dan Nylund 0510-161 64 eller Margareta 
Greneheim 0510 -655 88, 070-84 87 308. 
 
Show Down, Vid frågor ring Robert Johansson 0706 – 34 52 15  
 
Studiecirkel och Styrketräning, har sommaruppehåll 
Frågor ringa Margareta Greneheim 0510-161 65,  
0510-655 88, 070-848 73 08 eller m.greneheim@gmail.com 
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SRF Mariestad Töreboda Gullspång 
Onsdag den 22 juni har vi sommaravslutning med boule 
kl.12.00. Vi börjar med lunch Krubb i Töreboda, Pro kören 
kommer och sjunger med oss. 19 augusti då är det 
kampanjuppstart och då är vi på Mandys kl.18.00. Fika en dag i 
september. I september och oktober jobbar vi med kampanjen. 
Inbjudan kommer till aktiviteterna. Anita tele.0506- 420 90, eller 
076-17 14 363.  
 
SRF Skara-Götene 
Sommarresa till Åsle Tå och Påverås Gårdsmejeri 
Tisdagen den 28 jun. Anmäl senast 18 juni. Inbjudan har 
skickat ut. 
 
SRF Skövde 
Promenader på Billingen kl.18 varje tisdag maj juni och augusti. 
 
Bussresa tillsammans med Hjo Tibro Karlsborgsföreningen den 
15 juni. Resan blir med Olas buss från Hjo. 
Första stoppet är på Wrågården där vi äter lunch. Därefter går 
färden till Dalén muséet som ligger i Stenstorps vackra 
tingshus. Där får vi se en film och bli guidade. 
Eftermiddagskaffe får vi på Lövings ateljé. 
Guide finns med i bussen hela dagen och berättar om platserna 
utmed resvägen. Pris 350 kronor per person. Anmälan senast 
den 2 juni. 
Tisdag 21 juni tipspromenad och korvgrillning på Billingen vid 
IFK stugan. 
 
Upptakt på Bagaren den 6 september. Tid kl.18 till 20. 
Information om höstens aktiviteter. Föreningen bjuder på kaffe 
med dopp. 
 
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson ordförande 
tel. 41 32 56 eller Monika Telander tel. 44 04 04. 
Vi hälsar alla varmt välkomna till våra aktiviteter. 
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SRF Tidaholm Mullsjö Habo 
Vi gör en resa till Askersund 9 juni och besöker Stjernsunds 
slott och tar en båttur på Vättern. Besöker Venus chokladfabrik. 
 
SRF Vara Essunga Grästorp 
Resa till Tidaholm och Hjo 18 juni. 
Lyssna på Radiosyn torsdagar kl.19. och se hemsida 
www.radiosyn.se 
 
 
 

Distriktet 
 
 

Kampanj i höst! 
 
 
 

Vi går en spännande höst till mötes. Då drar nämligen en 
kampanj igång som hela SRF skall arbeta med. Startskottet går 
20 augusti och avslutningen sker på Vita Käppens Dag 15 
oktober. Vi satsar stort och hoppas att genomslaget ska bli 
därefter! För att vi ska lyckas med det är det viktigt att så 
många som möjligt engagerar sig. Kampanjen har namnet 
”Gata för alla”. Med det menar vi att alla ska våga gå ut och 
använda sig av gaturummet. Vi kommer också ha en slogan 
som lyder ”Visa käppvett!”. Den slogan är tänkt att användas 
gentemot allmänheten då vi lär ut hur man bör bete sig 
gentemot någon med vit käpp. 
 
Målet med kampanjen är att öka allmänhetens kunskap om 
levnadsvillkor för personer med synnedsättning och 
otillgängligheten i trafik och gatumiljö med särskilt fokus på Vita 
käppen. Vi hoppas nå målet genom att synas och höras i riks-, 
regionala- och lokala medier och därigenom nå allmänheten. 
Riks skall ta fram filmer som visar tips på vad allmänheten kan 
göra för att underlätta för personer med synnedsättning i gatu- 
och trafikmiljö och filmer som visar hur personer kan reagera i 
olika situationer där en synskadad behöver hjälp. Filmerna 
läggs upp på riks kampanjsida och på sociala media 1 
september. Den 1 september startar också en så kallad 
lappning. En lapp med ett p-botsliknande gult blad klistras på 

http://www.radiosyn.se/
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allt som vi tycker står i vägen eller vi riskerar att ramla över i 
gatumiljön. Det kan vara felparkerade cyklar, gatupratare etc.  
P-boten är en positiv uppmaning att inte ställa saker i vägen 
och kommer med en trevlig hälsning från Synskadades 
Riksförbund. Här hoppas vi att alla lokalföreningar vill hjälpa till.  
Lägg märke till att det är mellan 1 september och 15 oktober ni 
lappar. Anledningen till att ha speciella datum är att det då blir 
ett större nyhetsvärde för journalister i de lokala medierna och 
att vi därigenom har större chans att få uppmärksamhet. 
Andra aktiviteter är att dela ut flygblad, skriva insändare eller att 
tipsa tidningar och lokal-radio om faror i gatumiljön och hur 
allmänheten kan underlätta. Man har också tänkt upprätta en 
topplista med de bästa bilderna på något som anknyter till målet 
för kampanjen. Information om hur det kommer att gå till får vi 
senare. 
Inför kampanjen får vi ett kampanjpaket från riks med material 
inför kampanjen. Det är t.ex. mallar till skrivelser och insändare, 
de gula böteslapparna, affischer, småsaker att dela ut, flygblad 
och olika info-blad. 
 
I Skaraborg har vi en kampanj-grupp som skall arbeta med att 
ta fram lokala aktiviteter inför kampanjen. Vi kommer att skicka 
ut information och förslag till alla lokalföreningar inom kort.  
Vi tar också gärna emot förslag från er!  
Vill ni veta mer genast för att kunna göra er egen planering är ni 
välkomna att höra av er till kansliet. 
Och glöm inte vår egen nya broschyr! 
Den kan ni beställa på kansliet.  
 

Kampanj-gruppen Skaraborg 
 
 

 
 
 
 

Kultur & Nöje 
Kultur och Nöjeskommittén önskar alla en lång varm och skön 
sommar. Vi återkommer till hösten med Allsångskväll den 30 
september. 
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Skrivkurs för synskadade 2016. 
Fristads Folkhögskola 
 
Måndag – fredag den 8 – 12 augusti 2016. Inkvartering, 
presentation och orientering på skolområdet efter ankomst till 
Granbo måndag eftermiddag. Avslutning fredag kl.15.00. 
Kursen vänder sig till synskadade som vill utveckla/förbättra sig 
i att skriva skönlitterärt, med inriktning mot noveller.  
Innehåll: Novellens uppbyggnad, persongestaltning, 
miljöskildring, berättarperspektiv, självbiografiskt skrivande 
samt textdiskussion. Egen skrivtid både självständigt och med 
lärarstöd. Dagarna är intensiva men absolut anpassade till 
synskadades behov av mer tid. Vi skall även umgås med 
varandra och skapa trivsel i gruppen. Du som deltagit på 
tidigare grundkurs får behållning i att delta en gång till eftersom 
innehållet anpassas efter deltagarnas kunskaper.  
 
Avgift: 2000 kr. plus resa. 
Antal deltagare: 6 stycken. 
Behörighet: datorvana med egen anpassad dator eller 
synskärpa som klarar att läsa och skriva svartskrift. Alla 
personliga läs och skrivhjälpmedel medtages. 
Kursledare: Camilla Wallqvister tillsammans med synteamet. 
Assistenter finns till förfogande under dagtid. 
Sista anmälningsdag: onsdag den 1 juni 2016. Anmälan och 
förfrågningar görs till Tel: 033-23 68 16 eller e-post: 
anders.josby@vgregion.se. 
I din anmälan behöver vi namn, adress, telefon, e-post, 
personnummer samt önskemål om ev. specialkost. 
Faktura på kursavgiften skickas efter din anmälan. 
 
Välkommen! 
 
Synteamet genom 
Anders Josby 
Mobil: 0700-82 51 55 



12 
 
 
Hej!  
Är du synskadad, tror/vet att du också har ett eller flera 
psykiska funktionsnedsättningar, vill prata med någon som har 
kunskap. Du kanske har goda råd, tips el. synpunkter i 
lokalföreningen eller i distriktets verksamheter. Tveka inte 
kontakta SRF Skaraborgs NPF Kontaktperson. Ingela Olsson 
mob. 073-036 37 71 Epost: olsson.ingela72@gmail.com 
Telefontid vardagar kl.10-20. Jag har tystnadsplikt om så 
begärs! Hoppas vi hörs, ses i olika sammanhang.  
Mvh. Ingela Olsson 
 
Nummerupplysning: 
Ni som är inskrivna på syncentralen har rätt till gratis 
nummerupplysning.  
Från mars månad har nummerupplysningen övergått i Eniros 
regi. Man ringer fortfarande 118 400, men om man vill anmäla 
sig till tjänsten ska man numera ringa ett annat nummer,  
nämligen 020-36 46 56.  
Ni som redan har tjänsten behöver inte göra någonting. 
 
 

Västtrafik: 
Om du råkar ut för en resa med färdtjänst eller sjukresa som 
inte fungerat så som det utlovats, då kan du vända dig till 
Synpunkten.  
Tel.  0771 - 41 43 10 eller 020 - 91 90 90 och välja nr 3 
Öppettiderna är mån – tors. kl.8.00 - 20.00.  
Fredagar kl.8.00 -17.00. Har man synpunkter på Västtrafik 
tåg/buss, ska man ringa 0771 – 414 300.  T.ex. utrop som inte 
fungerar eller busschaufför stänger av eller det kan vara mörkt 
på tåget, så man inte ser när man ska gå på tåget o.s.v. 
 
 
 

Hallå konsument! 
Konsumentverket har telefonservice under namnet ”Hallå 
konsument”. Tjänsten är öppet vardagar kl.09.00-17.00. Dit kan 
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade 
vägledare. Telefonnumret är 0771 525 525.  
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Synverksamheten i Skövde (Syncentralen): 
Trädgårdsgatan 15D, plan 1, 541 30 Skövde 
Telefon 010-441 32 80 
Tidsbokning mån-tors kl.08.00-09.30 
Mån och tors. kl.13.15 -14.15 
Rådgivning tisdag kl.08.00-09.30  
E-post syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se 
Dataärenden Ons. kl.08.00-09.30 Fre. kl.08.00-09.00 
E-post: datahjm.scskaraborg.hoh@vgregion.se 
Fakturafrågor mån-tors kl.13.15 -14.15  
Öppettider  
Måndag - Torsdag kl.08.00 – 16.00 Lunch 12.00-12.45  
Fredag 08:00 - 15:00 Lunch12:00-12:30  
 
Sköna Liv hjälpmedelsbutik i Falköping kan du handla Iris 
produkter. 
Här kan du nu utnyttja den  
medlemsrabatt på 10 % som IRIS lämnar.   
Adressen: 
Sköna Liv Trädgårdsgatan 10  
521 43 Falköping  
Tel: 0515 - 133 42  
Öppettider: måndag till onsdag 10.00 till 18.00 ej 
lunchstängt. Här kan ni lägga ett föreningsmöte, tala med Jan 
om tid som passar er. Välkomna. 
 
 
Synskadades Stiftelse Skaraborg 
Synskadade som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av 
låga inkomster kan söka bidrag från Synskadades Stiftelse 
Skaraborg. Bidraget kan omfatta en rad olika insatser och 
åtgärder som utifrån stiftelsens ändamål syftar till att förbättra 
situationen behövande synskadade, till exempel vård och 
behandling såsom tandvård, stöd till fritidsaktiviteter, rekreation 
med mera. Normalt beviljas inte bidrag för insatser som 
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samhället ansvarar för. Krav för att erhålla bidrag är att din 
taxerade årsinkomst inte överstiger 178000 kronor.  
Vi beviljar inte bidrag för redan gjorda aktiviteter/inköp och 
handläggningstiden kan variera mellan 1-3 månader. 
Inkomstuppgifter från skatteverket ska alltid bifogas till ansökan.  
För ansökningsblankett och ytterligare information kontakta 
Kansliet Skara tel. 0511-34 79 70 E-post: skaraborg@srf.nu    
Stiftelsens sammanträdesdagar under 2016 är: 
13/6, 5/9 och 5/12.  
Då vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda! 
 
 
Synskadades Vänner Skaraborg. 
Till SRF Skaraborgs medlemmar. Synskadades Vänner 
Skaraborg har till uppgift att bl.a. försöka förbättra de 
synskadades villkor såväl i socialt som kulturellt avseende 
genom hjälp och stöd till enskilda synskadade som 
synskadades organisationer.  
Vi vill informera Er om att det finns möjlighet att genom 
Synskadades Vänner Skaraborg söka bidrag till hjälpmedel 
direkt hänfört till synskadan. Vi kan också lämna bidrag till 
rekreationsresor och ledsagarhjälp.  
 
Din ansökan skickar du till: 
Synskadades Vänner  
c/o Lennart Johansson 
Södra Kolarestigen 79 
542 45 Mariestad 
E-post: lennart.klassiker@telia.com  

PS: Synskadades vänner har ett Stipendium för eftergymnasial 
utbildning på inte mindre än 15 000 kronor. Studerar du ska du 
kontakta Lennart Johansson hos Synskadades Vänner. 
Stipendiet utdelas på Synskadades Vänners Årsmötet i maj 
månad. DS. 

 

mailto:lennart.klassiker@telia.com
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Ledsagarbidrag: 
SRF Skaraborg har möjlighet att ge dig ett bidrag för  
ledsagare, om du skall ut och resa. Men du måste i första hand 
kontrollera om din kommun kan hjälpa dig. Belopp och är 
maximerat. Välkomna med beställning till kansliet.  
 

Kontaktuppgifter kansliet: 
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D 
532 30 Skara 

Tel. 0511 - 34 79 70 växel 
Tryck 1 för Britt 
Tryck 2 för Lisa 
Tryck 3 för Gunilla 
Vänta kvar om du inte vet vem du vill nå, så kopplas du till 
första lediga. 
 

E-post: skaraborg@srf.nu 

Hemsida: www.srf.nu/skaraborg  

Face Book: Synskadades Riksförbund Skaraborg  

 

Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
nr 3 före den 1aug och den gäller för sep, okt, nov.  
 
Gör ni resor, möten med något kul innehåll, eller annan 
verksamhet, skriv gärna ner några rader och skicka det till 
kansliet till SKB Nytt, det är alltid trevligt och kan ge andra 
lokalföreningar tips om trevliga aktiviteter. 
 
 
 

Semesterstängt 
Kansliet är stängt från och med 4 juli till och med 7 augusti. 
 
 

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar 
Ordf. Anita, styrelsen, Britt, Lisa och Gunilla 
 
Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är  

Anita Andersson 

http://www.srf.nu/skaraborg
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