
 Gröna kvinnor 
 
Medlemsbrev i måne på väg till lägsta syd-
ligaste grad.  Nederbörd, vatten som berör. 
 
Gröna kvinnor önska dig ett gott nytt 2014 
 
Året då Nordiskt Forum i Malmö blir verklighet 
Den 12-15 juni, Gröna kvinnor är där och vi 
hoppas att du blir med! http://nf2014.org/ 
 
Medlemsavgift för 2014 ligger kvar på 100: - 
 
Du som varit medlem i år 2013 och fortsätter 
som medlem 2014 har möjlighet att ansöka 
om resebidrag till vårt årsmöte lördagen den 
15:e februari i Stockholm.  
 
Kommer du på just nu att du glömt att betala 
för 2013 så sätt in 110:- och ange 13-14 på 
talongen. 
 
Resebidrag samt anmälan till årsmötet görs 
hos Susanne Wise 
susanne.wise@gronakvinnor.se  
 
Årsmöteshandlingar kommer i början av febr. 
 

 
Ω 

 

Årsavgift 2014 100: - 
Årsavgift nu 2013 & 2014 110: -  

Plusgiro 466359-7 

Kallelse till Årsmöte Gröna kvinnor  
Lördagen den 15 februari kl 10.30 - 15.00 
Plats: Äppellunden, T-bana St: Eriksplan 
Adress: Sabbatsbergsvägen 6, 1 tr. 
 
10.30 Årsmötesförhandlingar, föreslagen 
ordförande Annika Laurén, VD Ekobanken 
och 2013 korad till en av Sveriges hundra 
miljömäktigaste personer av Miljöaktuellt. 
11.30 Vad hände på WTO-möte i dec?  
12.00 Styrelsen bjuder på lunch  
13.00 Maria Rönn, designer, journalist, präst 
och danspedagog som arbetat med 
cirkeldans i över 20 år. Maria lär oss 
cirkeldansens läkande funktioner och 

förebyggande av ohälsa. Sedan dansar vi 
tillsammans. Bil & http://www.mariaronn.com/  

14.30 Fika 
 
Ordförande har ordet  

Några lediga dagar med mycket nederbörd får mig 
osökt att tänka på hur speciellt vatten är, att det är 
samma vatten som passerar, igen och igen. Vatten 

är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara , 
har FN slagit fast. Vi människor håller just nu på att 
välja vår framtid, Gröna kvinnor fortsätter sitt 
arbete med omställning genom att kunskapa och 

driva på att det som är jämställt och ekologiskt inte 
ska beskattas eller skattas lågt, medan produkter  
och verksamheter som är ohållbara och inhumana 

ska trängas undan genom hård beskattning och 
höga tullar. Recept: 1  dl Jämställdhet, 1 dl 
könsuppdelad statistik, 1 dl genuskunskap, 5 dl 
verksamhet, 10 liter resurser ger ett Gott Nytt 

2014. Vi berättar mer på årsmötet.  Hjärtligt 
välkommen, hälsar styrelsen genom: 

EwaLarsson 
 

Ω 
Ange namn, adress, tel. och  
e-postadress på inbetalningen. 
 

Bankgiro 5412-6867 
 
www.gronakvinnor.se   
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