
Välkommen till Sätra Brunns vänförenings  
årsmötesdag på Sätra Brunn lördag 25 maj 2019 

 
 

Program 
11.00   Samling vid Brunnsmuseet i Henschens badhus.  

Öppnande av sommarutställningen 2019 på temat ”Detta har hänt” 
 

12.00   Gemensam lunch på Sätra Brunn. Subventionerat pris 100 kr för en härlig lunch! 
 
13.00   Årsmöte i Conversationssalongen 
             Information om aktuellt på Sätra Brunn och om samarbete med vänföreningen 

Ärenden på årsmötet 
1. Kallelseförfarande 
2. Val av ordförande och sekreterare 

för årsmötet  
3. Val av justeringspersoner 
4. Fastställande av dagordningen, 

ev. extra ärenden 
5. Protokoll från årsmötet 2018   
6. Verksamhetsberättelse 2018 bif.  
7. Ekonomisk redovisning 
8. Revisionsberättelse; fastställelse  

 
av resultat- och balansräkning 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 
           års verksamhet 
10. Val av ordförande för ett år 
11. Val av styrelseledamöter   
12. Val av revisorer  
13. Val av valberedning  
14. Verksamhetsplan 2019/2020 bif.  
15. Övriga frågor 
16. Årsmötet avslutas  

 
14.30  Elisabet Schell ger smakprov för alla: Qigong – kinesisk hälsogymnastik  

Förfriskningar, kaffe, kaka som vänföreningen bjuder på 
 
15.00  Grötlunk till kyrkan med nyckelharpa 

Musikunderhållning och presentation – ”Vad har hänt i kyrkan” 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

❖ För att kunna anmäla hur många lunchgäster det blir så behöver vi din anmälan. 
Anmäl dig senast den 20 maj till Karin Fall på e-post karin.fall@telia.com eller sms 
eller telefon 070-110 57 03. Lunchen betalar du direkt i restaurangen. 

❖ Har du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2019? Till dig som inte gjort det 
bifogar vi ett inbetalningskort. 100 kr för enskild medlem. 150 kr för familj. Ständigt 
medlemskap 1.000 kr resp. 1.500 kr. Vänföreningens plusgiro är 15 77 433-4 eller 
bankgiro 5737-6873. Skriv namn, adress och e-post. Swish konto 12 32 45 37 36. 

❖ Du kan uppvakta nära och kära med en fin Sätrabild genom vänföreningen. Du 
skicka en hyllnings- eller minnesadress med salakonstnären Bo Svärds motiv från 
Sätra brunn. Sätt in valfritt belopp - minst 100 kr - till vänföreningens konto och 
uppge vem som skall hyllas och till vilken adress vi ska skicka hyllningen. Kassören 
skickar sedan en textad adress med Sätrabrunnsmotiv till uppgiven adressat. Insatt 
belopp går oavkortat till vänföreningens verksamhet. 

❖ Vänföreningens hemsida: www.satrabrunnsvanner.se 

 Träffa nya och gamla vänner - Samvaro och underhållning 
Brunnsmuseets sommarutställning 2019 öppnar  
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