INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2018
När: Torsdag den 8 februari, kl 18.00.
Var: Restaurang El Gamonal i San Pedro.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till SWEA Marbellas årsmöte för verksamhetsåret 2018, där viktiga beslut ska klubbas igenom! För att ha rösträtt på
p mötet
måste årsavgiften vara betald. En medlem som inte kan närvara, kan genom fullmakt
rösta via en annan medlem.
Efter årsmötet serveras cava med kalla och varma tapas. Därefter äter vi en
trerätters middag med följande
ljande meny:
•
•
•
•

Förrätt: pilgrimsmussla med finhackade grönsaker och räkor, sauce Hollandaise.
Huvudrätt 1: grillad kummel, grönsaksbukett, sauce Vizcaina.
Huvudrätt 2: confiterad anka i bakverk på bädd av äpple, tomat och lök.
k.
Dessert: mango och ananas med El Gamonals hemmagjorda glass.

Meddela ditt val av huvudrätt n
när du anmäler dig. Vi behöver också veta om du inte
tål något av ovanstående eller föredrar en helt vegetarisk meny.
Under och efter middagen kommer vi att få njuta av en fantastisk underhållning med
dansare, gitarrist och sångare från Zambra Ballet Flamenco, som grundades 1997
”med målet att expandera gränser genom att sprida den spanska dansen och
flamencon och att alltid förnya sig utan att förlora sina rötter”.

www.marbella.swea.org

Värdinnor: Monica Tinggård,
rd, Maria Wettstam Andersson,
Margareta Broman och Kristina Scolari.

Kostnad: 55€ - inberäknat cava & tapas, trerätters middag inkl dryck och kaffe.
Du kan också anm
anmäla dig endast till årsmötet, som är kostnadsfritt.

Anmälan: Maria Wettstam Andersson kallepino19@gmail.com.
Sista anmälnings
lnings-/inbetalningsdag är 26/1
När du har fått en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande är din
anmälan bindande och SWEA Marbella kommer att begära in den
aviserade kostnaden även om du av olika skäl inte kan närvara.
rvara.
Vi hoppas du har förståelse för och respekterar detta.

Varmt välkomna!

SWEAs konto:
55€ betalas in på SWEAs konto.
Banco La Caixa: 2100 2676 12 0210084890
IBAN-nummer: ES2100 2676 12 0210084890
BIC-code: CAIXESBB661
Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen.

www.marbella.swea.org

