
 
 

SVENSKA ST BARTHÉLEMYSÄLLSKAPET 

INBJUDAN 
                   ÅRSMÖTE 10 MAJ, 2016 

 
Årets årsmöte inleds med ett besök på Nobelmuseet 

där vi under en guidad tur får veta mer om de Nobel-
pris som har förändrat världen mest. Efter den 
timslånga visningen förflyttar vi oss till Restau-
rang Fem Små Hus Festvåning, Tre Prinsar, där 
själva årsmötet äger rum. Sedan förflyttar vi oss 
till restaurangens största valv där vi intar en 
trerättersmiddag, umgås och får senaste nytt  
från St Barth. Samlingstider enligt följande: 

 
Kl. 17.30 Samling Nobelmuseets foajé 
 
Kl. 18.00 Visning börjar  
 
Kl. 19.00  Samling för 5 minuters promenad 

till Restaurang Fem Små Hus 
 

Kl. 19.30 Årsmötet inleds i festvåningen 
 
Kl. 20.00 Middag i restaurangens största valv 
 
Ca kl. 22  Mötet avslutas 

 
Adresser: 

  
Stortorget 2 

 
  
 
 
Nygränd 10 
 

Du kan välja mellan följande menyalternativ: 
Förrätter:  
Sikaforstoast (rökt renkött) med Kalixlöjrom 
Gravad lax med hovmästarsås 
Varmrätter:  
Kalvfilé Anna Lindberg med murkelsås  
och potatisgratäng 
Smörstekt gösfilé med vårlök och 
nässelhollandaise.  
Desserter:  
Dagens sorbet 
Crème brûlée    

 
Priset för att delta är 
475:- per person och 
inkluderar museibesök 
och middag. OBS! 
Gäller endast med-
lemmar.  All dryck 
betalar man själv. 

Anmäl er till någon av styrelsemedlemmarna här 
nedan dock allra senast den 29 april och glöm inte att 
anmälan är bindande.  
 
OBS! Sätt in pengarna direkt på Sällskapets Plusgiro 

667754-6, senast 29 april. Detta för att slippa 

kontanthantering på plats.  

Glöm inte att ange namn och menyval i anmälan. 

Anmälan inkl. menyval görs till någon av följande 
styrelsemedlemmar  
Roger Richter roger.richter@comhem.se  
eller tel 070-637 10 00 
Marina Nyman marina.nyman@telia.com  
eller tel 0733-79 69 01 
Birgitta Magnusson birgitta.magnusson@outlook.com  
eller tel 0730-34 68 39 
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Dagordning för årsmötet 2016 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande för årsmötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justeringsmän 

5. Godkännande av dagordning 

6. Fråga om årsmötet är i behörig ordning sammankallat 

7. Framläggande av verksamhetsberättelse 

8. Kassaförvaltarens redovisning. Sällskapets ekonomi 

9. Föredragning av revisionsberättelse 

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter 

12. Val av revisorer och suppleant 

13. Val av valberedning 

14. Info om l’ASBAS Sverigebesök i sommar 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 

 

Glöm inte att betala in årets medlemsavgift! 
Enskild medlem 250:- och för par/familj 350:-. 
 
 


