
 
 
 
 

 

Nimrosmedlem 2021  
Hoppas du/ ni har det bra och mår väl och ser fram emot sommaren. Frankrike har tagit de 

första stegen mot ett sommarliv ”à la franҁaise” och vaccinationsprogrammet är intensivt. 
Många Nimrosor kommer också snart att kunna resa till vårt vackra och soliga Roussillon på 
ett tryggt och enklare sätt .   

Planeringen av Nimroshösten har alldeles nyligen landat i ett Aktivitetsprogram, som just 
publicerats på hemsidan och i bloggen. Vårt 25-årsjubileum den 16 september, kombinerat 
med årsmötet, blir en härlig nystart. Redan i juni och juli träffas vi för två fina vandringar och 
sedan är hösten full av spännande torsdagar med Nimros.  

Varmt välkomna!  
 

 
 

Detta vill du väl vara med på?   

 

 

 

Styrelsen beslutade tidigare i år att flytta fram sista inbetalningsdag för medlemsavgiften till 
den 15 juni 2021. Årsmötet var då planerat till maj månad. Efter en enkät bland 
medlemmarna förstod vi att få skulle kunna vara på plats då, så årsmötet hålls nu i 
anslutning till 25-årsjubileet, och vi hoppas på riktigt stor uppslutning.  
 
Däremot gäller den 15 juni 2021 fortfarande som sista inbetalningsdag för medlemsavgiften. 

 

 

 



 

 

 

 

Självklart hoppas vi att du/ ni vill fortsätta att vara medlemmar i Nimros och, om du inte 
redan betalat, betalar du in årets medlemsavgift på 20 Euros per person enligt något av 
nedanstående alternativ. 

 

 

 

1  
Överföring från utlandet till Nimros konto  
IBAN: FR76 1710 6000 1320 4338 4000 078 
BIC: AGRIFRPP871 

2  
Säker betalning med kreditkort eller PayPal via hemsidan http://nimros.eu/valkommen-som-
medlem/  
Där kan du välja om du vill betala för en person eller för två personer samtidigt. 

3  
I undantagsfall med check utställd till Nimros som skickas till ordföranden 
Lissie Rossing, 7 bis Chemin de Consolation, 66 190 Collioure Frankrike.  

I mitten på juli reviderar vi medlemsregistret till att omfatta årets betalande medlemmar.  
Vill du av någon anledning inte längre vara medlem är vi tacksamma för ett mail från dig där 
du gärna får berätta anledningen till att du/ ni lämnar oss. 
 

Som Nimrosmedlem kan du nå alla 250 medlemmar via bloggen. Du kan göra ett inlägg, 
annonsera e.d. Inlägget skickar du i pdf-format i ett mail till vår bloggmaster Kristina Öije 
under adress ksoije@gmail.com  
Kristina publicerar sedan ditt inlägg, oftast dagen efter att underlaget inkommit.  

 

A très bientôt! 

Nimros Styrelse 
Lissie Rossing, ordförande 
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