Helena Falk
Ämne:

Föredrag

Från: Ebba Fischer <ebba.fischer@crafoord.se>
Skickat: den 21 maj 2019 16:12
Till: Katarina Hammar <katarina.hammar@lund.se>
Ämne: Re: SV: Föredrag
Hej Katarina,
Tack för en trevlig stund hos er idag. Det är alltid roligt att prata om stiftelsen men extra kul när det blir frågor och
berättelser från förr.
Vi vill gärna ge ett litet bidrag till verksamhetskassan så att ni kan bjuda in fler gäster. Vad funkar bäst för er. Vi
behöver ett organisations nr och ett kontonummer. Alternativt att vi vid tillfälle står för en kostnad om ni har ett
arrangemang som kostar lite (ca 5 000 kr hade vi tänkt oss).
Vänliga hälsningar
Ebba
Skickat från min iPad
21 maj 2019 kl. 09:49 skrev Katarina Hammar <katarina.hammar@lund.se>:
Hej Ebba,
Vi brukar alltid ta entréavgift på 30:- för att på så sätt få in lite verksamhetspengar, vilket vi inte har
några annars. I detta fall ingår fika före eller efter. Så generöst av er att tänka så som ni gör. Då jag
redan gått ut med detta så är det svårt att ändra. Jag tror att besökare ändå är nöjda att fika ingår,
det gör det nämligen bara då föredragshållare är gratis.
Katarina Hammar
Samordnare Träffpunkt Arkivgatan
Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Telefonnummer: 046 359 49 41
E-post: katarina.hammar@lund.se

Från: Ebba Fischer <ebba.fischer@crafoord.se>
Skickat: den 21 maj 2019 09:12
Till: Katarina Hammar <katarina.hammar@lund.se>
Kopia: Leif Andersson <Leif.Andersson@crafoord.se>
Ämne: Re: Föredrag
Hej Katarina,
Glömde helt fråga om ni tar inträde för att lyssna på oss?
Om så är fallet så ser vi gärna att det är gratis inträde och vi bidrar med den summan till er kassa
istället.
Hälsningar Ebba
Skickat från min iPad
16 maj 2019 kl. 09:35 skrev Katarina Hammar <katarina.hammar@lund.se>:
Hej Ebba,

1

Det börja närma sig tisdag. Det ska bli trevligt att ha er här på Träffpunkt Arkivgatan.
Jag missade ju er när ni var på Träffpunkt Papegojelyckan så jag undrar om ni har
dator med? Vi har bra uppkoppling, en handmikrofon och ett headset.
Hjärligt välkomna!

Träffpunkt Arkivgatan, Arkivgatan 7C, med ingång från Brunnsgatan
Katarina Hammar
Samordnare Träffpunkt Arkivgatan
Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Telefonnummer: 046 359 49 41
E-post: katarina.hammar@lund.se
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