
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening 
 

NYHETSBREV 1/2015 
 

Kära vänner! 

 
Långsamt som en björn  
vänder det svenska året, 
skakar snön ur pälsen. 
Sina blå flickögon öppnar hagen 
när han brummar in. 
Gräset lyser snabbt, andas 
rakt in i hans nos, 
kittlar honom med fjällglim och hästhov.  
 
Styrelsen önskar att Carl Magnus von Seths dikt ska inge oss hopp om ljusare tider. 
 
 

Årsmöte 18 mars - Kallelse 
Plats: Stora matsalen, Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm 
Tid: Samling kl.18.00 med ett glas mousserande vin.  Årsmötesförhandlingarna börjar 
kl.18.30. Alla medlemmar är varmt välkomna!  
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

1 Mötets öppnande 
2 Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna 
3 Val av sekreterare för mötet 
4 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
5 Mötets stadgeenliga utlysande 
6 Godkännande av dagordningen 
7 Antagande eller ändring av stadgar för Vänföreningen 



8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014, samt beslut om disposition av 
överskott, revisorernas berättelse samt beslut angående ansvarsfrihet för 
styrelsen 

9 Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt 
revisorer, revisorssuppleant och valberedning 

10  Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår 
11 Övriga ärenden 
12 Årsmötet avslutats 

 
Efter förhandlingarna serveras en supé. Varmrätten består av halstrad rödingfilé med 
rödvinssås, kantareller, dillslungad potatis med sockerärtor, ett glas rött eller vitt vin 
med påfyllning och bordsvatten. Till dessert serveras valrhonachokladmousse med 
kanderade nötter samt mango- och myntasallad. Supén avslutas med kaffe. Den som så 
önskar har möjlighet att köpa avec till kaffet. Vegetarisk rätt finns som alternativ men 
var i så fall vänlig att ange detta vid inbetalningen. Under samlingen och supén får vi 
höra Rimma Gotskosik, en av förra årets stipendiater, spela på violin tillsammans med 
Jan-Erik Sandvik på piano och med sång av Manuel Bjelke. 
 
Anmälan: Genom att sätta in 550 kr på plusgiro 924454-2 senast 11 mars. 
Man kan naturligtvis vara med på enbart årsmötet utan kostnad.    

 
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802. 

 
Ny matrikel 

I vår kommer en ny matrikel att tryckas. 
Vi uppmanar alla att betala in årsavgiften före 1 mars så att ni kommer med i matrikeln. 

 
Medlemsavgifter 2015 

Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr betalas senast 1 mars till plusgiro 
924454-2. 

 
Hjärtliga hälsningar 

Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet 
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