STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Kallelse till årsmöte i Slottsträdgården Ulriksdal fredagen den 22 februari

Bästa Gartnermedlemmar!
God fortsättning på 2013! Sällskapets 166:e verksamhetsår inleds traditionsenligt med att vi firar vår
årshögtidsdag i samband med årsmötesförhandlingarna. Vår 165:e årshögtidsdag är förlagd till Slottsträdgården i Ulriksdal där vi gästar vår medlem Bo Rappne i hans Lada.
Bosse har även varit vänlig nog att erbjuda sig att hålla ett litet föredrag med rubriken ”Slottsträdgården,
med en fot i det förflutna, på väg mot framtiden”.
Tidsschemat ser ut som följer:
17.30 – 18.00 Samling och mingel i Ladan
18.00 – 18.45 Årsmötesförhandlingar. Dagordning bifogas, övriga årsmöteshandlingar delas ut vid mötet.
19.00 – 22.00 Middag, med föredrag av Bo Rappne till kaffet samt sedvanligt boklotteri
Alla som önskar delta i middagen tar med sig 295 kr eller betalar summan i förskott på PG 2038-8.
Glöm inte att ange avsändare! Avgiften avser tvårättersmeny med vatten/lättöl samt kaffe med kaka.
Vin och starköl finns att köpa på plats för den som så önskar. OBS! samma pris för alla (även gäster).
Anmäl er så snart som möjligt och senast den 18 februari (ange ev. önskemål om vegetariskt alternativ)
till klubbmästare Gun Edin: gun.edin@ggmassor.se eller tel. 070 771 27 70.
Mer information om platsen för årsmötet finns på. http://www.rappne.nu/
Vägbeskrivning – kollektivtrafik
TUNNELBANA
Ta röd linje till Bergshamra. Uppgång Björnstigen. Ta buss 503 och kliv av vid Ulriksdals Wärdshus. Gå
ner för Slottsbacken, ta av första vägen till vänster. Gå rakt fram ca 200 meter, ta av till höger, gå över
träbron och rakt fram ca 500 meter. När du kommer till växthus på vänster sida är du framme! Använd
gärna SL:s reseplanerare för att planera din resa. Ange Ulriksdals Wärdshus som slutdestination.
PENDELTÅG
Ta tåget till Ulriksdals station. Promenera eller ta buss 505X. Hållplats Ulriksdals begravningsplats. Följ
skyltar från hållplatsen. Använd gärna SL:s reseplanerare för att planera din resa. Ange Ulriksdals
begravningsplats som slutdestination.
Varmt välkomna till årsmötet! / Henrik Niklasson, ordförande
Stockholms Gartnersällskap

Dagordning m.m.
www.gartnersallskapet.se

STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Dagordning Årsmöte 22 februari 2013 kl. 18.00 Slottsträdgården Ulriksdal
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötets ordförande och sekreterare samt justeringsmän
3. Fastställande av dagordning
4. Inval av nya medlemmar
5. Styrelsens årsberättelse 2012
6. Rapport om Årets trädgårdsbok
7. Gartnerfonden
8. Revisorernas berättelse 2012
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget, styrelsearvoden och årsavgift 2013
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter,
representant i Gartnerfonden samt valberedning
12. Idéer och uppslag angående medlemsmöten år 2013
13. Övriga frågor
14. Avslutning

Till sist: Nu är det dags att betala årsavgiften till Gartnersällskapet!
Årsavgiften är oförändrat 300 kr per år, såvida inte årsmötet beslutar annorlunda. Betala så snart
som möjligt till Stockholms Gartnersällskap PG 2038-8. Glöm inte att ange avsändare!
Några få medlemmar har ännu inte betalat förra årets avgift och får därför ytterligare en påminnelse!
Tidigare hedersmedlemmar och ständiga medlemmar är befriade från årsavgift, men får gärna lämna
ett frivilligt bidrag till portokostnaderna.
För att hålla nere kostnaderna för medlemsutskicken sänder vi dem per e-post till alla som vi kan nå på
det sättet. Vet du om att du har bytt e-postadress eller inte fått våra kallelser per e-post i höstas ber vi dig
meddela en gällande e-postadress till skattmästaren lennart.poppel@bredband.net
Styrelsen
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