KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE I
GAMLA STAN SÄLLSKAPET 2008
att äga rum tisdagen den 9 december 2008 kl. 18.30 i Storkyrkosalen, Trådgårdsgatan 9,
Gamla stan,
d.v.s. omedelbart efter den dagens öppning av julkalendern

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till extra årsmöte
3. Godkännande av dagordning
4. Utseende av ordförande respektive sekreterare vid årsmötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll
6. Val av valberedning; förslag kommer finnas tillgängligt på hemsidan
www.gamlastansallskapet.se.
7. Extra årsmötets avslutande

Per Björkman
Ordförande

Macintosh HD:Users:mikaelrohr:Desktop:22754Kallelse2008XÅrsmöte.doc\08-11-03

Poststämpelns datum
Gamla stan

Bästa medlemmar i Gamla Stan Sällskapet!
Vintern nalkas och därmed julkaffe. Ni/Du inbjudes hjärtligt till vårt traditionella julkaffe,
som denna gång äger rum omedelbart efter ett extra årsmöte (kallelsen ligger bifogad), i Storkyrkosalen den 9 december 2008, entré Trädgårdsgatan 9. Medlemmar är som vanligt gratis
välkomna. Det blir några artistiska överraskningar. Förtäringen betingar ett självkostnadspris
om 150 kr/person för medföljande ickemedlemmar. Då det finns plats för många, men inte så
väldigt många, är vi tacksamma för föranmälan på telefon 10 68 38 måndagen den 1 december 2008 mellan kl. 10-14.
Jag påminner om årsavgiften. Endast de som betalt avgiften bjuds på julkaffet och får rösta på
extra årsmötet. Inbetalningskort bilägges till de som glömt.
Men innan det extra årsmötet och julkaffet inbjudes Du även till en debatt i Tessinsalen på
Stadsmuseet den 27 november kl. 18 om förslaget ”NY SYN PÅ SLUSSEN”. Arkitekterna
Torsten Westman, Kjell Forshed, Svante Forsström och Ulla Joneborg samt förra fastighetsborgarrådet Monica Andersson presenterar sin bearbetade lösning till ny utformning av Slussen. GSS har inbjudit diverse politiker, SL-chefen och naturligtvis landshövdingen att delta.
Förslaget har, till skillnad från det officiella förslaget som visas i bearbetade former på
Stadsmuseet under november, mötts med ovationer från t ex Skönhetsrådet.
Avslutningsvis vill jag även detta år puffa för arrangemanget Gamla stans levande julkalender, inspirerad av Michael Dierks, som pågår 1-24 december med musik och dikt varje dag kl.
18 utom på julafton, då det är tidigare på dagen. Detaljer finns på MO-gårdens hemsida (länk
från vår hemsida) och på anslagstavlorna i Gamla stan.
Väl mött i Storkyrko- respektive Tessinsalarna och i övrigt i gränderna!
För Gamla Stan Sällskapet
Per Björkman
Ordförande
P.S. Jag påminner också om e-postadresser för att minska GSS portokostnader.
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