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Kära Vänner!
Våren är här! Snödroppar, krokus och vintergäck har trotsat kung Bore och sädesärlorna har
återvänt.
Årsmötet hölls i år på Italienska Kulturinstitutet på Gärdet i Stockholm.
Då beslutades att ett utskott skulle tillsättas för att lägga fram ett förslag till stadgeändring.
Se följande förslag:

Förslag till förtydligande av Vänföreningens stadgar
Vänföreningens styrelse föreslog till årsmötet ett förtydligande av stadgarna, paragraf 3 och 8.
Förtydligandet avser årsavgiften. Därutöver har Barnögonstiftelsen föreslagit en korrigering
av paragraferna 1 och 10, genom att helt enkelt stryka lydelsen att medlen ska fördelas lika
mellan fonderna, eftersom Barnögonstiftelsen blivit så väl tillgodosedd genom donationer
genom åren.
Se föreslagen ny lydelse enligt nedan kursiverad text. Om ingen erinran framförs från
medlemmarna före den 30 maj, kommer styrelsen att genomföra förändringen. Stadgarna
finns att läsa i sin helhet på www.bernadottevannerna.se
§3
Årsavgift

Årsavgiftens storlek, för nästkommande år, beslutas av årsmötet. Årsavgiften skall betalas in
senast den l mars. Medlem som trots påminnelser inte erlagt årsavgift före kalenderårets slut
är inte längre medlem i Vänföreningen.
§8
Årsmötet
På årsmötet skall följande ärenden förekomma...
8. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.
§1
Syfte
…. genom att samla in medel för lika fördelning mellan Barnögonstiftelsen och
Konstnärsfonden

§10
Redovisning av insamlade medel
… överlämnas till Barnögonstiftelsen och Konstnärsfonden med fördelning dem emellan efter
vad årsmötet finner lämpligt
Vidare tackade ordföranden de avgående styrelsemedlemmarna Gunnar Andersson, Ann
Eisler och Kerstin Ogander för deras fina insatser för föreningen.
Årsmötet fastställde att årsavgifterna skall vara oförändrade.
Därefter gav Henrik Måwe en virtuos pianokonsert. Kvällen avslutades med en välsmakande
italiensk buffé i god Vänföreningsanda.

Konstnärsfondens stipendieutdelning
Konstnärsfondens traditionella stipendieutdelning kommer att äga rum på Waldermarsudde
söndagen den 29 maj kl. 18.
Några begåvade och lovande stipendiater kommer efter utdelandet av stipendierna att visa
eller berätta om sina färdigheter. Efter högtidligheterna på Waldermarsudde avslutas kvällen
på Blå Porten, Djurgårdsvägen 64.
Plats: Waldermarsudde och Blå Porten
Tid: Söndagen den 29 maj kl. 18
Pris: 375 kr per person
Den rikliga buffén består av italienska läckerheter, ett glas vin med påfyllning/öl/
mineralvatten, kaffe och kaka.
Anmälan, som är bindande, betalas in senast 20 maj på pg. 924454-2.
Välkomna!

Design Sigvard Bernadotte – utställning på Läckö Slott i Västergötland
Vi vill informera om denna utställning som visas 12 juni – 28 augusti 2011. Utställningen är
arrangerad av vår Marianne i samråd med intendent Micael Ernstell, Nationalmuseum.
Utställningen visar dukat bord med servis, glas och bestick tillsammans med andra exempel
från Sigvard Bernadottes 70-åriga designgärning.
Höstens planering är redan i full gång och närmare information kommer i nästa nyhetsbrev.
Vi önskar att Ni alla i Vänföreningen får njuta av en härlig vår och en skön sommar. Vi ser
fram emot att träffa Er alla igen i höst.
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande

Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänforening
c/o Iréne AM Tegnander, Banérgatan 4 11456 Stockholm
tel.nr. 08-6635196, mobil 0706-488820

