
  
 

Kallelse till årsmöte 
Måndag den 24 april 2017 klockan 18.00 
I träfflokalen, Maria Bangata 13, Stockholm 
Välkommen till årsmötet där vi går igenom det gångna året och blickar mot framtiden! Du som medlem 
är med och formar vårt framtida engagemang för leken och dess betydelse för mänskligheten. Vi bjuder 
på lättare förtäring och fika. Leken är svaret! 

NOMINERINGAR 

Styrelsen behöver ständigt förnyas och få ökad kompetens. Nomineringar till 
styrelsen mejlas till valberedningens sammankallande Eva Norén Björn på 
evamnb@gmail.com eller via post till Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek,  
c/o Inger Ahlberg, Oppeby gård 129, 611 55 Nyköping senast 24 mars 2017.  
Eva Norén Björn går även att kontakta via mobil 072-723 24 26. 

MOTIONER 

Att behandla vid årsmötet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 24 mars 
2017. Skickas via mejl till ordföranden Jonas Larsson på jonaten@gmail.com 
eller via post till Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek, c/o Inger Ahlberg, Oppeby 
gård 129, 611 55 Nyköping. 

DAGS FÖR MEDLEMSAVGIFT 

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2017. Beloppet framgår av bifogad 
faktura som kommer i brevet. Om du redan betalt, bortse då från denna faktura. Hör av 
dig till medlemssekreteraren Jan Andersson via mejl på janoskarandersson3@gmail.com 
om du har ny mejl- eller postadress eller om du som ny medlem 2016 inte fått din 
”välkomstbok”. Frågor till kassören skickas till kassören Rose-Marie Lithén via mejl på 
lithenrosemarie@gmail.com. 

LEKVECKA, LEKKURS, LEKENS DAG OCH LEKPRISET 

Under Lekveckan i vecka 36 firar vi att Stockholms parklekar fyller 80 år. Du 
är även välkommen att gå Lekkurs fredag 1a september i Rålambshovs 
Parklek på temat ”gårdslekar”. Anmälan till kursen sker via mejl till Barbro 
Samuelsson på 1943bks@gmail.com där du även kan beställa lekhäften till 
lekveckan för 30 kr/st plus porto. På Lekens dag lördag 2a september delar 
vi ut Lekpriset till Nic Nilssons ära” i Rålambshovs parklek kl. 12.00. 

 

PROJEKTET ”LEK FÖR LIVET” 

Sedan april 2016 pågår vårt senaste projekt Lek för livet med ekonomiskt stöd från Allmänna 
arvsfonden. Projektledare är Ylva Andersson som kan nås via mejl ylva@ipa-sweden.org. Målet för 
projektet är att alla som ser och möter barn i olika sammanhang ska förstå och också ta ansvar för att 
leken får en naturlig och viktig plats i barns uppväxt. Målgruppen är barn i åldrarna 1-12 år med särskilt 
fokus på barn i skolan. Vi vill påverka och fortbilda vuxna om lekens betydelse för barns utveckling 
genom kurser, lekdagar och föreläsningar, så att leken återupprättas till sin självklara plats i barnens värld. 
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