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Bäste medlem
Den 28 april hölls årsmöte i föreningen på TCO-huset. 13 medlemmar närvarade. John
Crafoord, Atis Lukins och Sigge Malm lämnade styrelsen och i deras ställe invaldes Lars
Hjeltman (som ordinarie ledamot på två år), Ginta Joste (som ordinarie ledamot på ett år –
fyllnadsval för Atis) samt Leo Eriksson (som suppleant på ett år).
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2005, dvs 150 kr för enskild medlem
och 500 kr för kommun/förening. För dem som ännu inte betalat sin medlemsavgift innehåller
detta brev ett inbetalningskort.
På årsmötet fick deltagarna också bekanta sig med representanten för den nyöppnade lettiska
turistbyrån. Den ligger på Vattugatan 7 i Stockholm, telefonnumret är 08-208150 och
öppettiderna måndag till fredag 10-17. Mer info via hemsidan: http://www.latviatourism.lv.
Styrelsen planerar att göra en studieresa till Riga den 15-18 september. Programmet är inte
slutligt bestämt, men besök på Sveriges ambassad, Lettlands Röda kors, Lettiska –svenska
förbundet finns med i planeringen. Medlemmar som är intresserade kan vända sig till
ordföranden Torgny Wiktorsson för vidare information. Se även föreningens hemsida
www.svensklettiska.se.

Lettlands president Vaira Vike-Freiberga på statsbesök i Sverige 31 mars 1 april.
Besöket började med ett litet missöde i kortegen, då en av hästarna som drog vagnen med
drottningen och presidentens make snubblade på inre Borggården. Det orsakade en viss oro i
leden, men efter några minuter kunde presidenten och kungen kliva ur sin vagn och inspektera
hedersvakten. Sedan följde ett intensivt dygn med möten med olika företrädare för Sveriges
regering, besök i Uppsala, tal på Utrikespolitiska Institutet mm. Statsbesöket avslutades med
en mottagning för den lettiska kolonin i Stockholm. Lokalen var Kungliga Biblioteket. Barn
från den lettiska lördagsskolan sjöng en välkomstsång, presidenten höll ett kort tal,
överlämnade en lettisk flagga till skolan, och gick sedan omkring och samtalade med de c:a
80 personer som kommit till mottagningen.
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