
Visst är den det, 
men det kommer 
nog kanske något 
bakslag så som 
det gör då och då 
här i livet. Vi 
blickar dock 
framåt med till-
försikt. Dags att 
motionera. Det 
gäller kanske 
även kroppsligen 
men vår tanke är 
att påminna om 

att motioner till årsmötet bör skickas in. Har ni idéer och för-
slag om bättring till verksamheten är ni som medlemmar väl-
komna att lämna in en motion med detta. Den skall vara sty-
relsen tillhanda minst tre veckor före årsmötet, alltså senast 
den 1:e mars. 

Söndag den 22:e mars kl. 10 är ni varmt välkomna till VFA:s 
årsstämma i våra lokaler i Linköping. Både medlemmar och 
vänner som bara vill hjälpa till, då vi som vanligt kommer att 
ha en vanlig arbetsdag efter mötet. Det är bara medlemmar 
som har rösträtt, så det är ett utmärkt tillfälle för era vänner 
att bli medlemmar i VFA.  

Det är ett viktigt år för Vision For All, vi blir 25 år enligt offici-
ella doku-
ment. Vad 
sägs om ett 
litet firande i 
slutet av som-
maren? Som 
vanligt ska vi 
försöka få till 
det med hjälp 
av alla er som 
kan och vill. 
Kommer ni in 
på arbetsda-
gen den 16:e 
februari det är bara att prata med oss i styrelsen, eller skicka 
era förslag till info@visionforall.org.  
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På Gång...  

Arbetskvällar:  

Kalmar  
Första tisdagen i 
varje månad på  

Linné U. kl.18-21.  
Kontakta:  

peter.gierow@lnu.se   

Stockholm  
Första tisdagen  

i varje månad på KI  
mellan 18:00 -21:00,  

kontakta:  
annika.botes@eyelab.se  

VFA Linköping  
Första onsdagen i 
varje månad, kl. 
17:30 – 20:30.  

Kontakta:  
Agneta Skagerstedt  
agnska@hotmail.com 

 
Arbetsdagar i  

Linköping  
Attorpsgatan 10 

 
• 16/2 Arbetsdag 
• 4/3 förlängd  

arbetskväll 
• OBS!  

22/3 Arbetsdag 
och årsmöte 

• 8/4 förlängd   
arbetskväll 

• 26/4 Arbetsdag 
• 6/5 förlängd  

arbetskväll 
• 24/5 Arbetsdag 

 
Glöm inte  

att anmäla er!!  
 

Våren är på väg! 
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Vi har alltid en hel del att göra i loka-
len, även om det inte är så många pro-
jekt på g till våren, så varmt välkomna 
till mötet och arbetsdagar!  

Många glasögon droppar det in med 
jämna mellanrum. Våra lager fylls stän-
digt på och behöver tas om hand om. 
Några daglediga samlas redan klockan 
14.00 på arbetskvällarna den 4 
mars, 1 april och 6 maj. Allt för att 
jobba undan lite av alla inkomna glasö-
gon. Övriga arbetssugna kan dyka upp i 
vanlig tid, 17.30. Välkomna.  

Är Du sugen på att vara med och arbeta på någon av våra projektresor? Kolla 
programmet här nedan. Projekten behöver både optiker och assi-
stenter. Inför resan till Rumänien behövs minst 3 optiker t.ex. 

Varma hälsningar,  

Styrelsen.  

RESOR PÅ GÅNG! 
 
 
 

 
#184 Madagaskar - våren 2020 

Resan är fulltalig. 
Projektledare: Anders Schippers -

 anders.schippers@gmail.com 

#185 Guatemala - våren 2020 
Resan är tillsammans med Synoptik-OUG 

 
#186 Kenya - våren 2020 

Resan är fulltalig. 
Projektledare: Katarina Nielsen -
  katarinanielsen8@gmail.com 

#187 Dominikanska Republiken - juni 2020 
Söker 2 optiker 2 assistenter 

Projektledare: Anders Schipppers -
 anders.schippers@gmail.com 

#188 Rumänien  
sommar /sensommar 2020 

Resan är i planeringsstadiet. Intresserad? Söker 3 
optiker 3 assistenter 

Kontakta: Tomas Håkansson - tomhok@telia.com 

#189 El Salvador  
sommar /sensommar 2020 

Resan är i planeringsstadiet. Intresserad? Söker 3 
optiker 3 assistenter 

Kontakta: Lotta Björk - lottabjork70@gmail.com 

#190 Mexiko - November 2020 
Resan är i planeringsstadiet. Intresserad? Söker 3 

optiker 3 assistenter 
Kontakta: Caroline Alvhamre -  

caroline-alvhamre@hotmail.com 

Projekt i Peru, 2015 

Arbetsdagar i lokalen 

I Guatemala 2017 

Ni som glömt…Det är inte försent att betala medlemsavgiften.  
SWISH 1239006610 eller Postgiro 90 06 61-0. Båda går lika bra. :) 

Projekt i Rumänien, 2017 
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