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Kallelse till vårmöte
Föreningens medlemmar kallas till vårmöte med årssammanträde, föredrag och middag på
Försvarshögskolan, Sverigesalen, torsdagen 2019-03-28 kl 1700. Adress är Drottning Kristinas
väg 37 (ca 300 m från T-banestn Tekniska Högskolan).
Program:

1530
1700
1830
1945

Registrering påbörjas, puben öppnar
Vårmötet öppnas (Sverigesalen), information
Föredrag (C INS, vam Jan Thörnqvist, FM operativa verksamhet)
Middag (Restaurang Syster och Bror)

Årssammanträde genomförs enligt bifogad föredragningslista (förslag).
Verksamhetsberättelse med bokslut utsänds endast till medlemmar som så önskar, företrädesvis
med e-post. Samtliga handlingar finns tillgängliga vid årssammanträdet.

OBS ! Middagen samt ev bongar för avec och snaps betalas i förväg till bankgiro 6734388 (Kammarkollegiet), obs uppge namn och ”till OISF åm”. Det subventionerade kuvertpriset är 100:- , kostnaden för bongar är 50 kr/st. Bongarna utdelas vid registrering
efter lista från Kammarkollegiet. Möjlighet att i undantagsfall betala med Swish kommer
att finnas.
Middagen består av :
Förrätt,
Kräftröra med västerbottenflarn, dill och citron
Varmrätt, Helstekt fläskkarré med potatisgratäng och cognacsås
Kaffe med liten kaka,
Lättöl/vatten samt en flaska vin per tre deltagare ingår.
Anmälan om deltagande insändes till sekreteraren före 2019-03-21 genom ifylld anmälningsblankett (denna handling s 2) alt mail (johanrene@msn.com alt sekreteraren@oisf.se ) med motsvarande innehåll. Blanketten ligger till grund för röstlängden. Obs reglerna för betalning enligt ovan.
Anmälan till middagen är bindande om återbud inte lämnas senast 2019-03-25, Vid återbud efter
denna tidpunkt avkrävs medlemmen fullt kuvertpris.
Bifogas:

Fullmaktsformulär
Föredragningslista (förslag)
Förslag till budget
Förslag till stadgeförändring
Valberedningens förslag

Hjärtligt välkomna
Hans Berndtson
Hans Berndtson
Ordförande OISF
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Anmälan
Härmed anmäler jag mitt deltagande på vårmötet 2019-03-28 och avser att deltaga vid (markera
med cirkel runt vid närvaro, kryss över vid frånvaro) :
Årsmöte och föredrag

Ja

Middag

______________________ (underskrift)

Ja

Allergi ___________________

_____________________ (födelsedatum)
(obs ej personnr)

______________________ (namn textat)
Betalat kuvertpris 100 kr

Ja

Betalat bongar
(ange antal)

_____

(avstå från att skicka in talongen om Du inte avser närvara !)
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