Välkommen till årsmöte och träff i Goda Gotland
26 april 2017 på Gotland Grönt Centrum
Alla medlemmar i Regional matkultur samt alla livsmedelsföretagare (producenter,
förädlare, handel, restaurang mm) hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte och träff i Goda
Gotland. Vi startar med att Gotland Grönt Centrum presenterar sin verksamhet och
satsningar som är på gång. Vi fortsätter sedan med god mat och trevligt umgänge. Sedan
vidtar årsmöte för Goda Gotland (Gotland Regional matkultur ek förening). Kom och ha en
trevlig kväll. Du är välkommen vare sig du är medlem eller ej. Det är dock bara medlemmar
som har rösträtt.

Vi träffas onsdagen den 26 april
Kl 18.00 På Gotland Grönt Centrum, Lövsta längs väg 143 ca 15 km sydost om Visby. Susanne
Welin-Berger presenterar Gotland Grönt Centrum AB och planerade satsningar inom
livsmedelsområdet.
Kl 18.45 ca äter vi en pastasallad med gotländsk pasta och tillhörande dryck. Pris för
förtäring 100:-/ person inkl kaffe och vatten/lättöl. Goda Gotland bjuder en person från
varje medlemsföretag på förtäringen.
Kl 19.30 Håller vi årsmöte i Goda Gotland. Var med och hjälp oss att utveckla verksamhetsplanen för 2017. Kom, umgås och utbyt erfarenheter med de andra som deltar..
Vill du ha handlingar till årsmötet gå in på www.godagotland.se och klicka på om Goda
Gotland. Handlingarna kommer att finnas ute senast den 12 april.
För att kunna förboka mat och dryck behöver vi din anmälan senast måndag 24 april, men
anmäl gärna så snart som möjligt om du kommer.

Maila anders.b.engstrom@outlook.com eller ring/sms:a tel 070-643 56 71. Är
du allergisk mot något i matväg meddela det!
Kan du inte komma till kl 18 går det bra att komma till maten eller kl 19.30 till mötesdelen.
Tala bara om när du kommer.
Vill du bli medlem i Goda Gotland. Maila ansökan om att bli medlem till info@godagotland.se

Läs mer på www.godagotland.se och www.culinary-heritage.com som är vår
internationella web-sida.

Hjärtligt välkomna önskar Goda Gotlands styrelse
genom ordförande Anders Engström och sekreterare Susanne Welin-Berger
Träffen genomförs i samarbete med

