Inbjudan
till Svenska S:t Barthélemy-sällskapets Årsmöte 2017
Tisdag 9 maj kl 19
Sjöfartshusets Festvåning
(Skeppsbrorummet, Skeppsbron 10, 3 vån)

Detta år har Sällskapet förlagt årsmötet
till Sjöfartshusets Festvåning, där vi
efter årsmötet intar en delikat trerättersmeny och njuter av den fantastiska
utsikten, samspråkar och får sen ta del
av en mycket intressant doktorsavhandling med St Barth-anknytning av dr
Ale Pålsson från Historiska Institutionen på Stockholms Universitet.
Anmäl er till någon av styrelsemedlemmarna i nästa spalt senast
torsdag den 27 april.

Anmälan är bindande.
OBS! Sätt in 520;. direkt på Sällskapets pg 667754-6, senast 30 april.
Vi vill slippa kontanthantering på plats.
Glöm inte att ange namn!
Roger Richter roger@stbarthsallskapet.se
eller tel 070-637 10 00
Marina Nyman
marina@ stbarthsallskapet.se eller tel
0733-79 69 01
Birgitta Magnusson
birgitta@ stbarthsallskapet.se eller tel 08531 757 44.
.

FÖRRÄTT
LAX – SELLERIROT – DRAGON
Grov tartar av lättbakad lax, saltbakad sellerirot, rökt dragonmajonnäs,
picklade senapsfrön, forellrom, gravad citron, örter & skott
VARMRÄTT
KALVROSTBIFF–DILL–MOROT
Helstekt kalvrostbiff, dillmajonnäs, aigre doux, smörkokta morötter ,
Pepparrotskrossad blomkål, säsongens primörer
DESSERT
BOMB
Rabarbersorbet, vaniljglass, jordgubbskompott,
brynt smör & mandelkaka
Till varmrätten ingår det färskpotatis slungad i brynt smör och örter, kuvertbröd och smör.
Priset för detta är 520:- per person och då ingår bordsvatten.
Övrig dryck betalar man själv.
Vegetariskt alternativ finnes för den som önskar.

Efter årsmötet och middagen kommer Ale
Pålsson (se bild nedan) vid Historiska
Institutionen
i Stockholm
att föredra
sin doktorsavhandling
”Our Side
of the Water” med
undertiteln
”Political Culture in the Swedish colony
of St Barthélemy 1800-1825”.
. En mycket intressant skrift där det bl a
redogörs för hur man kunde ”köpa”
olika former av svenskt medborgarskap
på St Barth i början av 1800-talet.
Föredraget är på svenska även om avhandlingen är på engelska. Det finns
en koncentrerad text på svenska i
slutet
av boken.
Planerade
St Barth-resor

Boken delas ut på mötet till de som
vill ha, dock max en bok per familj.

Dagordning för årsmötet 2017
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 av 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 St Barth-resa hösten 2018
15. Förslag på stadgeändringar *
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Glöm inte att betala in årets medlemsavgift!
Enskild medlem 250:- och för par/familj 350:-.
* Det stadgar som gäller idag bifogas i detta utskick.

