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Kallelse till Arsmöte !

Söndag den21 januari 2018 kl 1400
Lokal: Garlhälls gård ( detta är valt för att vi upplevt att det varit lite väl trångt i gamla i
lokalen stan, därför provar vi det, Carlhäll drivs av Torbiörn Svensson)

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
3. Val av justeringsmän.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning och resultat-

räkningar för det gångna verksamhetsåret.
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
9. Val av styrelse - ordförande på 1 år.
10. Valav övriga istyrelsen på 1 och 2 år.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant för kommande verksamhetsperiod.
12. Y al av val bered ning.
1 3. Arsavgiftens storlek
14. Genomgång av stadgarna (ev stadgeändringar).
15. övriga frågor.
16. Arsmötet avslutas.

- Kaffepaus - kaffe och bulle kostar 30:-

Program : efter årsmötet visas det nya bildspelet av Anders Hanser om tillverkning av
litografier i Vikmanshyttan . bildspeleUfilmen är tänkt att senare visas i vårt museum

För att lättare planera årsmötet vore vi tacksamma om vi får en anmälan till
Ghrister Nettelbladt senast den 6 januari.

Telefon 0864217 76 (även telefonsvarare) eller Mail: anna.terborch@gmail.com

Styrelsen

Som också önskar våra medlemmar God, JuL od,v Golt Ngtt Ar

Var god vänd så finner du mera information på nästa sida

Hur kommer man till Carhälls gård !



Mötet blir som sagt söndag 2lll i Brännvinskungens Sal på Carlshälls
Gård. Start 14.00 som brukligt.
Här kommer lite text som vägledning fiir vilsekomna deltagare;

Närmaste kollektiva kommunikationer är bussar 54 och 66, hållplats
Reimersholmsbron. Ca. 100 m promenad till Långholmsbron och ca 8 min
hela vägen till Carlshäll. Närmaste T-bana är Hornstull som ligger på ca

15 min promenad. Väl på Långholmen (obs, det är Långholmsbron, INTE
Pålsundsbron!) ftljer man bara skyltama och går till vänster (mot
väster) upp genom koloniträdgärdama fram till Carlshäll. - Man ska

alltså INTE gå mot fd. f?ingelset! För de som inte vill gå hela vägen
kommer vi ha en minibuss som kör skyttel-trafik från Långholmsbron (när
man kommit över bron till Långholmssidan) upp till Carlshäll med början
13.15.

På Carlshälls Gård har vi vårt vanliga Söndagscaf6 öppet 11-16 så ni som
vill komma lite tidigare och njuta gårdens välkända våfflor eller
söndagssoppa eller annat gott är varmt välkomna !

I Brännvinskungens Sal, där vi håller Årsmötet, finns även möjlighet att
köpa en god öl eller något gott glas vin innan mötet och i pausen.

För bilburna är det bara att köra hela vägen fram till gården som har
egna och fria P-platser. / Torbjörn

Obs Detta utskick sker genom en direktutskrift på kuverten, uv ekonomiska
sköl går det bara en kullelse och en årsskrift till en medlem på vurje
adress, öven om två enskilda medlemmar bor på sammu udress.

Det innebör utt om man vill ha en extru årsskrift så kan mun höra av sig
till: . janwigren@eliu.com såJixar vi det. I utskicketfinns också ett
inbet.kortfi)r 2018, detfankur att två medlemmar på sammu udress
anvdnder summa kort, men skriv vad betalningen giiller.

Vi kommer att medverka på Båtmässan i Älvsjö 2-1.1mars, har du möjlighet att
hjälpa oss i montern är vi mycket tacksamma, hör av dig till e-mail:
srolandsv@gmail.com

Extra öppet på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs

lördagen den 17 februari 2018 kl tr2-15

Föredrag kl. 13.00. av Professor emeritus Kåre Bremer
med titeln "Med floran i båten",
som även är titeln på hans bok som finns att köpa på museet.

Medlemmar gfu in gratis, övriga 50 kr. Hjärtligt välkomna!


