
 

Adress Telefon Hemsida E-post Bankgiro 
c/o Johan René 073-622 13 11 www.oisf.se sekreteraren@oisf.se 673-4388   
Kummingränd 9  (betaln mottagare Kammarkollegiet) 
182 45 ENEBYBERG 
 

  Officerares   2022-02-18  
Ideella Stödförening 
OISF     Sida 1 (1) 
 

Kallelse till årsmöte 
 

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte, föredrag och middag på Försvarshögskolan, Sveri-
gesalen, torsdagen 2022-03-31 kl 1700. Adress är Drottning Kristinas väg 37 (ca 300 m från T-
banestation Tekniska Högskolan). P-möjligheter mot avgift finns på Drottning Kristinas väg. 

 
Program: 1545  Registrering påbörjas, Puben öppnar. 
 1700 Årsmötet öppnas (Sverigesalen) 

1800  Föredrag (Föredragshållare: Chefen för Militära Underrättelse- och Sä-
kerhetstjänsten (MUST), generalmajor Lena Hallin, Underrättelse- och 
säkerhetstjänst i en orolig tid) 

1930 Middag (Restaurang Syster och Bror) 
Meny: Gubbröra, pepparstekt rostbiff, kaffe m liten kaka, vin. 

 
Årsmötet genomförs enligt bifogad föredragningslista. Årsmöteshandlingar biläggs detta utskick. 
Verksamhetsberättelse för 2021 erhålls per mail genom att begära ut denna handling hos sekrete-
raren. Vissa handlingar erhålls vid ankomst.  
 
Själva middagen subventioneras till del, deltagaren betalar 100 kr, bongar för avec och snaps (50 
kr/st) betalas i förväg till bankgiro 673-4388 (Kammarkollegiet), obs uppge namn, födelsedatum 
och ”Till OISF åm”. Bongar utdelas i samband med registreringen. 
 

Om antalet deltagare kommer att överstiga Sverigesalens maximalt tillåtna kommer en 
väntelista att upprättas. Fullmakt kan utställas (bilaga 2), styrelsen förbehåller sig att vid 
behov fördela dessa på närvarande medlemmar. Det är olämpligt att styrelsemedlem inne-
har fullmakt.  

 
Anmälan om deltagande sker genom inbetalning enligt ovan senast 2022-03-24. Med ledning av 
inbetalningarna upprättas röstlängd. Medlem, som endast avser delta vid årsmötet, anmäler detta 
per mail till johanrene@msn.com alt sekreteraren@oisf.se senast samma datum. Särskild anmäl-
ningsblankett utsänds ej.   

 
  Bifogas: Bilaga 1, Registrering av mailadress, anvisningar (Obs viktig åtgärd !) 
 (Bilaga 1 ej i mailutskicket) 
 Bilaga 2, Fullmaktsformulär 
 Bilaga 3, Lista på under 2021 avlidna medlemmar 
 Bilaga 6, Föredragningslista 
 Bilaga 7, Verksamhetsberättelse för 2021 (endast på begäran) 

Bilaga 13, Förslag till budget 
Bilaga 14, Valberedningens förslag 

Hjärtligt välkomna 

   Hans Berndtson 
Hans Berndtson 
Ordförande OISF 


