HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL IF-METALLS MODERNA
PENSIONÄRSFÖRENING.

KONTAKTAR OSS GÖR DU LÄMPLIGAST
GENOM ATT SKICKA E-POST TILL
ifmetall49.pensionar@gmail.com
eller brev till
Pensionärsklubben
IF Metall Nordvästra Skåne
Kaliforniegatan 3.
25218 Helsingborg.
tel: till exp. 042-377284 onsdagar
mellan kl. 10,00-12,00
då kan du också besöka våra lokaler.
Mer information finns på vår Hemsida
www.ifmetallnvspensionarer.com

VI ÄR EN Klubb i IF METALL NORDVÄSTRA SKÅNES AVDELNING 49.
Vi vänder oss till alla IF Metallmedlemmar i avdelningen, som på ett eller annat sätt
pensionerat sig. Som pensionär och medlem i IF Metall avdelning Nordvästra Skåne
blir du automatisk medlem i vår förening.
Medlemskapet är kostnadsfritt. Du kommer att få information via Dagens Arbete.
För att du skall få personlig information, exempelvis kallelser, inbjudningar etc,
måste du själv uppge telefonnr. och din epostadress till oss.
Vi har också en egen Hemsida som du kan logga in på för att få mer information om
oss och våra aktiviteter www.ifmetallnvspensionarer.com
För att kunna bedriva verksamhet får vi ett årligt anslag från avdelningen utifrån
en framtagen verksamhetsplan.

Som medlem får du information om aktuella aktiviteter. På våra medlemsmöten
eller annan kontakt kan du även lämna idéer eller ha synpunkter.
Vi märker alla hur snabbt förändringar sker i vårt samhälle, det märker inte minst
vi pensionärer.
Att vara pensionär idag är inte det samma som bara för 20 år sedan.
Vi är en modern förening, med massor av olika aktiviteter.
T.ex. studiecirklar, resor, studiebesök och andra kulturarrangemang.
Visserligen har vi kaffe och kakor på våra medlemsmöten, men tar gärna ett glas
vin eller en öl till maten.
När du nu är eller blir pensionär, så kontakta gärna vår förening och hjälp oss att
göra den till Nordvästra Skånes modernaste och aktivaste pensionärsförening.

Årsmöte2016 med underhållning av Pontus Stenkvist

Det är de första 10 åren som pensionär som du är mest aktiv, så
vänta inte med att bli aktiv i vår förening.

