December 2018

Bästa Vingamedlem,

Återigen har en Vinga-säsong gått mot sitt slut. Vi hoppas att riktigt många av våra medlemmar haft
möjlighet att besöka Vinga. Över 11000 personer har besökte Vinga i år.
Tack alla funktionärer, guider och medlemmar som under säsongen hjälpt till med olika sysslor på ön. Det
är ni som gör att vi kan hålla hamnen och husen och mycket mer i gott skick och ta emot många besökare.
Ni gör alla ett fantastiskt jobb!

Säsongen 2018
Den efterlängtade badstegen blev monterad på Östra bryggan.
12 nya guider har fått en gedigen Vingautbildning och är nu redo att guida.
Efter det glädjande beskedet från Strömma att köra guidade turer med stopp på Vinga har 3600 personer fått
smak på fina Vinga.
Vingadagen i september var nog den finaste dagen i sommar med bleke runt Vinga, i fyren kunde
medlemmarna lyssna på en fantastisk minikonsert med gitarr och sång.

Medlemsavgift 2019
Nu har ett år gått och det är dags att betala medlemsavgiften för 2019. Vi hoppas att du även nästa år vill
stötta föreningen med ditt medlemskap.
Under året har vi justerat medlemsavgifterna för första gången på nästan 30 år. Men den största förändringen
för vissa är att vi nu (bla pga GDPR) har tagit bort familjemedlemskapet. Så ni som tidigare har varit
"huvudperson" för ett familjemedlemskap har nu istället ett personligt medlemskap. I praktiken kommer det
bara innebära att övriga familjemedlemmar vid speciella tillfällen (tex Vingadagen) får följa med som betalande
gäst om de inte tecknar egna personliga medlemskap.
Vid betalning av medlemsavgiften ber vi er att notera följande:
- Betala din medlemsavgift innan den 31 december.
- Ange endast fakturanummer (åtta siffror) vid betalningen.
- Nytt för i år, vi går över från postgiro till bankgiro nummer, se info på fakturan.

Vill du vara på Vinga en helg eller sommarvecka under säsongen?
Till nästa säsong behöver vi värdar för att ta hand om gäster, guida, visa fyr/båk och museum, sälja glass
i kiosk, ta emot båtar och ta in hamnavgifter, städa och hålla rent och mycket mera.
Vi söker dig som vill ansvara för en helg eller sommarvecka. Uppdraget passar för dig som tidigare varit
ansvarig eller dig som varit med som värd men nu vill ta ett större ansvar.
Anmäl ditt intresse senast den 31 januari till; linnea@wingavanner.se
Har du inte varit med tidigare på en helg eller sommarvecka och tycker detta låter trevligt? Kontakta då den
utsedda ansvarig för mer information och deltagande. De ansvariga värdarna presenteras på hemsidan;
www.wingavanner.se / Winga Vänner / funktionärsinformation, under mars månad.

Har du tid att hjälpa till?
Är du händig och vill hjälpa till, då finns det mycket att välja på, underhåll av husen och hamnen, skötsel av
natur, administration, guidningar eller ekonomi.
Är du IT kunnig och duktig på att jobba med hemsidor i Wordpress miljö?
Vi har ett antal arbetsgrupper som man kan deltaga i, hör av dig så berättar vi mera.
Anmäl ditt intresse till, kontakt@wingavanner.se

Styrelsearbete
Vill du vara med och jobba i styrelsen eller känner någon som du kan föreslå?
Förslag på kandidater kan lämnas till Charlotte Day; valberedning@wingavanner.se

Viktiga datum för 2019
-

Intresseanmälan för att vara med på utlottningen av husen, skall vara inskickad senast 31 december
Medlemsavgiften betalas in senast 31 december
Vill ansvara för helg eller sommarvecka, inskickad senast 31 januari
Årsmöte 24 april
Städdag 5 maj

Stort Tack för att du stöttar föreningen ☺
Hösthälsningar från Winga Vänners styrelse
Bosse, Dick, Kenneth, Linnea, Marie, Roger, Stina, Susanne och Torsten.

Bilagor:
Intresseanmälan för att hyra hus på Vinga
Faktura för medlemskap år 2019

