Svenska S:t Barthélemysällskapet inbjuder till ett flytande

ÅRSMÖTE 2018

Plats:
På ångfartyget Riddarfjärden
(vid Skeppsbron, nedanför Slottsbacken)
Tid:
Måndag 14 maj kl. 17.15
Årsmöte från kl 17.30 till ca 18.00
Avgång från kaj ca kl 18 (efter årsmötet)

Följande meny erbjuds:
BUFFÉT MORSKEN
I buffén ingår sill, stekt inlagd strömming med rödlök,
matjesill med gräddfil och gräslök, dillgravad lax med
hovmästarsås, ägghalvor med räkor, rostbiff med
curryremoulad, köttbullar, prinskorv, dillkokt färskpotatis, picklade grönsaker, jungfrusallad, spisbröd,
surdegsbaguette danskt rågbröd, Västerbottensost och
fruktsallad med vaniljgrädde och cookiekross

I år är det 140 år sen Sverige lämnade tillbaka St
Barthélemy till Frankrike efter 93 år av svenskt
styre. Det firar vi med att arrangera årsmötet på
ångfartyget Riddarfjärden där vi efter årsmötet
kan erbjuda en tre timmar lång kryssning med
god mat och dryck och trevligt umgänge.
Kryssningen passerar Stockholm med omnejd där
vi åker förbi många vackra öar i försommarskrud.
Vår kapten ombord är också ciceron och berättar
om de platser som passeras under resan.
Priset för detta är 495:- per person och då ingår
bordsvatten och kaffe. Övrig dryck betalar man själv
genom att köpa dryckesbiljetter innan påstigning.
Efter maten kommer baren ombord att hålla öppet.

Anmälan till årsmöte samt kryssning görs till någon av styrelsemedlemmarna nedan senast fredag den 27 april.
Anmälan är bindande. OBS! Sätt in pengarna direkt på Sällskapets pg 66 77 54-6,
senast 30 april. Detta för att slippa kontanthantering på plats. Ange ert namn vid inbetalning.
Vill man bara vara med på årsmötet och kliva av båten sen går det naturligtvis bra och det kostar inget!
Anmälan görs till någon av följande styrelsemedlemmar
Roger Richter roger@stbarthsallskapet.se eller tel 070-637 10 00
Lennart Nilsson lennart.nilsson@telia.com eller tel 070-644 50 22
Birgitta Magnusson birgitta@stbarthsallskapet.se

Dagordning för årsmötet 2018
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 besök från St Barth i augusti 2018 med deltagande bl a av öns kyrkokör.
15. Omröstning gällande nya stadgar
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
Glöm inte att betala in årets medlemsavgift till Plusgiro 66 77 54-6
Enskild medlem 250:- och för par/familj 350:-.

