
Några regler för Mattbykretsens möten 
 

Varje kretsmöte har ca 7-8 värdinnor med en sammankallare. Den som är sammankallare kontaktar 
alla i sin grupp och de beslutar inom gruppen vad de vill bjuda på och de delar sinsemellan på 
kostnaderna. Kretsen betalar inköp av kaffe, te, mjölk, socker, servietter o dyl.  
De som ska ha glutenfrit eller 0-laktos måste tyvärr själva ta med sitt bröd, om inte det finns en 
glutenfri värdinna i gruppen.
Christina F söker nyckeln till dörren dagen före mötet och är på plats mötesdagen kl. 17.00. Nyckeln 
finns oftast  i Gäddhuset, någon gång i Hagalund.  Vi har ett eget skåp i Gäddhuset för våra saker. 
Christina F, Raija-Liisa R och Rita L har nyckel till skåpet.
Finns en värdinnelista för hela år 2017.  

meddelar om det på förhand och då brukar man även anmäla deltagande i förväg som är bindande. 
Man behöver inte anmäla sig på förhand till vanliga kretsmöten. 
När man kommer till mötet skriver man sitt namn i gästboken och betalar deltagaravgiften.  Egen 
namnlapp söks också.   
På mötet finns listor på evenemang med pris och sista anmälningsdag.  Om det t ex gäller en 
teaterföreställning och biljetterna är bekräftade är den som bokat skyldig att betala eller skaffa 
ersättare. Samma sak gäller för höstresan som bekräftas och betalas i maj. Den anmälningen är 
bindande.  Slå inte ihop flera betalningar. 
Gästbok, skål för betalning, adresslappar och listor finns till vänster  när man kommer in i salen. 
Inga utomstående försäljare på våra kretsmöten. 
Kretsen byter kassör  i  januari och kontot blir ett företagskonto som är dyrare att sköta och vi 
kommer att ta i bruk referensbetalningar.  Referensen är 123. Endast en betalning per gång.Konto 
Aktia FI4340553020131058. Vi har inga betalningar i januari. Första betalningen är till Tove på SvT 

öreställningen lörd 4.3 kl. 13.00.  
Mattybkretsen har en sluten grupp på Facebook. Meddela till Rita lindholm, 
rita.lindholm@kolumbus.fi om du vill vara med. 
Övervakningskamera finns i huset. 
Styrelsen 


