Linköping 27 november 2000

Välkommen som senior i
Wermlands Nation!
Nästa seniorträff äger rum lördag 17 mars 2001
Bäste wermlänning!
Nu är seniorverksamheten igång i Wermlands Nation och vi vill med detta brev
ge lite information och bjuda in till nästa seniorträff.
Lördagen den 4 november samlades ett 15-tal f.d. aktiva i Wermlands Nation
under nationens årsfest, Älgjakten. Vi träffades dels under dagen för att äta lunch
och diskutera seniorverksamheten, dels under sittningen på kvällen. Detta var
den första "officiella" träffen för seniorer, även om många också var inbjudna till
nationens 15-årsjubileum tidigare i år.
De flesta av er som får det här brevet fick ett utskick under september eller
oktober med en inbjudan till seniorträffen i november. Vi hoppas att ingen av er
missade detta p.g.a. felaktiga eller gamla post- eller epost-adresser. Om så är fallet
får ni gärna höra av er med korrekta adressuppgifter.
På baksidan kan ni hitta mer information om seniorverksamheten.
Inbjudan till Vårträff
Vi har tänkt att ordna den första vårträffen lördagen den 17 mars 2001,
då det blir seniormiddag i Linköping på kvällen. För de som har
möjlighet och intresse kommer vi att innan middagen informera om
seniorverksamheten och ge möjlighet till synpunkter och diskussioner.
Föreslagna tider är kl. 18 för information och kl. 19 för middag.
I början av 2001 kommer vi att skicka ut en påminnelse via e-post om vårträffen,
men boka redan nu in datumet 17/3. Självklart kan vi hjälpa er med inkvartering
och övernattning, om ni så önskar.
Mer information
För frågor och mer information, kontakta någon av oss i seniorgruppen eller besök
Wermlands Nations hemsida: http://www.wermlands.org (klicka på Senior i
vänsterkanten). På hemsidan kan ni också få information om och anmäla er till
nationens övriga aktiviteter och fester.
•
•
•
•
•

Thomas Michanek, tel. 013 - 27 34 27, thomas.michanek@telia.com
Johan Nilsson, tel. 0706 - 94 38 44, johan.nilsson@telia.com
Susanne Rudenholm, tel. 013 - 14 35 03, susanne.rudenholm@lio.se
Thomas Johansson, tel. 013 - 17 19 19, thomas.johansson@innocent.com
Lars Häger, tel. 013 - 810 38, l.hager@telia.com

Välkomna!

Mer information om seniorverksamheten
Med senior menar vi en tidigare medlem i Wermlands Nation som slutat studera
vid Linköpings Universitet eller som känner samhörighet med övriga seniorer.
Det finns också ett särskilt seniormedlemsskap i nationen, vilket mer ska ses som
ett stöd till nationen och seniorverksamheten.
Vi kommer ännu en tid att behandla alla seniorer lika, oavsett medlemsskap eller
inte. Det innebär att ni kan välja att vara allt från passivt stödjande medlemmar till
att få all information och aktivt vara med på våra aktiviteter.
Vi har hittills mest ägnat kraft åt att spåra de som suttit i styrelserna eller varit
aktiva på annat sätt i nationen genom åren. På sikt kanske vi kommer att spåra
fler medlemmar i nationen, och ni får gärna hjälpa oss med detta. Vilka seniorer
vi spårat hittills framgår av hemsidan (se längst ner på framsidan av detta brev).
Aktiviteter
Vi som dragit igång seniorverksamheten är en mindre grupp aktiva seniorer i
Linköping, med stöd från nationens styrelse. Exakt hur detta kommer att fungera
är inte bestämt ännu, och vi har alla möjligheter att själva styra aktiviteter och
verksamhet. Det är viktigt att förstå att seniorverksamheten bör tillhöra nationen
och ge något till nationen (och vice versa). Samtidigt är det antagligen lättast om
det är vi seniorer som själva håller i verksamheten, åtminstone till en början.
Vår ambition är att anordna två träffar per år, en i samband med nationens Älgjaktsfest på hösten, och en träff under våren. Höstträffen kommer att ge möjlighet
att gå på lite finare fest tillsammans med övriga i nationen, medan vårträffen är
en tillställning endast för oss seniorer. På sikt kanske vårträffen blir en "årsträff"
då man kan diskutera verksamheten under lite mer ordnade former. Detta beror
mycket på hur väl verksamheten fungerar och hur många som blir medlemmar.
Förutom träffar tänker vi skicka ut information och ordna någon form av
matrikel, antagligen Internet-baserad. Man kan också tänka sig att ordna mer
spontana träffar för de som så önskar, både i Linköping och på sikt även på andra
orter där det finns många seniorer.
Utskick
Vi planerar att i fortsättningen göra ett brevutskick i början av varje termin, och
eventuellt komplettera med e-post om det behövs. Vi vill dock undvika att skicka
mängder med e-post om ni inte har aktivt intresse av seniorverksamheten.
Ni får gärna tala om i vilken omfattning ni önskar få information om seniorverksamheten och kommande arrangemang, så ska vi naturligtvis respektera det.
Det är också möjligt att vi ordnar en särskild epost-lista för de som vill ha mer
kontinuerlig information.
Medlemsskap
För att bli seniormedlem, betala in 100 kr till postgiro 40 76 70 - 9 (Wermlands
Nation) och ange namn, adress, telefon, e-post, utbildning och examensår, och
ange att det gäller seniormedlemsskap. Detta medlemsskap ger lägre biljettpriser
o.dyl. på Wermlands Nation (som för övriga medlemmar i nationen).

