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               Medlemsblad nr 2- 2022 

 
 

  
   

 
 

Kallelse till årsmöte 
Grünewaldsalen den 14 mars kl 18.00 
 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3. Mötets sammankallande 

4. Val av justerare av årsmötets protokoll 

5. Fastställande av dagordningen för mötet 

6. Föredragning av årsredovisningar 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar  

    samt disposition av årets resultat 

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

11. Val av styrelseordförande 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Fastställande av årsavgift för 2023 

16. Verksamhetsplan för resten av 2022 

17. Övriga, före årsmötet anmälda ärenden 

18. Mötets avslutning 

 

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning publiceras på www.vanforeningen.se. 

Utskrivna årsmöteshandlingar kommer också att finnas på årsmötet. 

 

 

Efter årsmötet och paus: 

 

Vänträff – fri entré 

 

Improvisationer över ett Corona-tema 
Konserthuschefen Stefan Forsberg 

 

 

Musiker ur Filharmonikerna spelar. 

 

 

 

 

 

 
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast möjligt, dock 

senast den 8 mars. Om du får förhinder anmäler du det på telefon. Publikhissen vid T-baneuppgången 

Kungsgatan 41 är öppen – går till alla våningar.  

Inbetalningskort för medlemsavgift och medlemskort skickas inom kort.  

Har du inte hunnit få ditt medlemskort före årsmötet är du välkommen ändå. 

  

Carotte Catering kommer att ha öppet för servering. Du kan göra en beställning redan före vänträffens 

början, så står allt på reserverad plats när pausen börjar.  

Vänklang 
  MARS 2022  
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Kommande vänträffar  
 

26 April      En helkväll med violasten Peter Eriksson som kåserar och musicerar tillsammans med  

 Filharmonikernas violastämma. 

24 Maj Prosa och musik - en helkväll med tre entusiastiska musiker ur Filharmonikernas 

 kontrabasstämma. 

 

 

Följ med till Uppsala torsdagen den 12 maj 
 

Visning av Carl von Linnés trädgård. 

Konsert i Uppsala Konsert & Kongress med bl a Beethovens 9:e symfoni. 

 

Resa med buss från Cityterminalen kl 14.00.  

Åter till samma plats efter konserten ca kl 22.30. 

 

I Linnéträdgården får vi se hur en botanisk trädgård såg ut 

under 1700-talet och samtidigt höra om Carl von Linnés liv 

och verksamhet. Trädgården var Sveriges första botaniska 

trädgård, grundad omkring 1655. Under Carl von Linnés 

ledning, 1741-1778, hade den sin storhetstid. 

Promenad till konserthuset ca 950 m. 

 

 

I Uppsala Konsert & Kongress får vi en middagsbuffé med varma och 

kalla rätter innan konserten börjar kl 19.00. 

Konserten framförs av Uppsala Kammarorkester med sin chefdirigent 

Rebecca Miller. 

 

Program: 

 

 Franz Berwald (1796 - 1868): Uvertyr till Drottningen av 

Golconda 

 Gabriella Lena Frank (1972 -): Pachamama Meets an Ode 

(Europapremiär) 

 Ludvig van Beethoven (1770 - 1827): Symfoni nr 9 i d-moll 

Solister: Karolina Andersson, Matilda Paulsson, Joel Annmo,  

Anton Ljungqvist. Allmänna Sången 

 
 

Pris 1490 kr 

I priset ingår: Resa t.o.r. Stockholm - Uppsala, entréavgift och guidad tur i Linnéträdgården,  

buffémiddag (öl/vin ingår ej) samt konsertbiljett. 

 

Anmälan skickas till: info@travel2.se. Det går även bra att ringa 08-33 30 22 

OBS: 15 mars är sista anmälningsdag för bokning av resan. 
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