Årsmöte 2020
Plats: Nationalstadsparken, Stora Skuggan, Norra Djurgården
Välkommen på årsmöte i Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Världens första nationalstadspark fyller 25 år. Vad passar väl bättre än att hålla vårt
årsmöte utomhus i Nationalstadsparken! Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och har ett stort avstånd mellan stolarna.
Nationalstadsparken omfattar Södra Djurgården och stora delar av Norra Djurgården. Den
tillkom då området var hotat av omfattande exploatering. Det gällde att skydda områdets
stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. Det gjordes slutligen i samverkan mellan
myndigheter, ideella organisationer och politiska krafter. I parken ryms besöksmål som är
vida kända – parker, slott, lärosäten, museer och attraktioner, Fjäderholmarna och dess
skärgård. Nationalstadsparken är också viktig för storstadsbornas hälsa och välmående. Det
visar inte minst det ökade besökstrycket på parken nu i coronatider.
Ulrika Bask, byggnadschef på Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF), berättar om parken i dag
och specifikt om Stora Skuggan. Sofia Meurk, som för 25 år sedan gjorde utställningen Hus
och park på kunglig mark på Stockholms stadsmuseum, berättar om parkens historia.
När: Tisdag 26 maj kl.17.30
Anmälan: Ulrika Bask, ulrika.bask@gmail.com, 0761-02 30 69, senast mån 25 maj
Plats: Vid entrén till KDF:s kontor, Stora Skuggans väg 22 (parkering finns)
Närmsta tunnelbana: Universitet (ca 15-20 min promenad)
Anpassa klädsel efter väder då vi är utomhus (vid regn under tak på dansbanan intill).
Det blir pga corona ingen förtäring i år men ta gärna med egen om ni vill.
Varmt välkomna!
Styrelsen gm ordf Sofia Meurk
Årsmöteshandlingar kommer finnas på plats. Handlingarna kan även beställas genom att maila eller ringa Ulrika
Bask (se ovan). Det går bra att skicka ombud om du inte kan delta, meddela detta till Ulrika i så fall. Har du
önskan om övrig fråga att diskutera? Meddela Ulrika minst två dagar innan.
Vid det extra årsmötet den 27 november 2019 godkändes föreningens nya stadgar. Det krävs godkännande på
två av varandra följande årsmöten, så stadgarna ska även godkännas på detta årsmöte för att kunna beslutas.
Bifogat finns inbetalningskort för årsavgiften. Har du betalat kan du bortse från denna påminnelse.

Årsmötet 2020
Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Tid och plats: Tisdag 26 maj kl 17.30, Stora Skuggan

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän/rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Föredragande och fastställande av dagordning
6. Föredragande och fastställande av verksamhetsberättelsen
7. Föredragande av resultat- och balansräkning
8. Föredragande av revisionsberättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fastställande av årsavgift påföljande kalenderår
11. Val för påföljande verksamhetsår av;
a. ordförande
b. kassaförvaltare
c. övriga styrelseledamöter
d. två revisorer och en revisorsuppleant
e. valnämnd och att utse den sammankallande
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Årsavgift 2020
Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm

Fyll i
 Ditt namn
 Att det gäller årsavgift
 Om du inte betalat för 2019 - passa på att göra det samtidigt och
ange då att det gäller både 2020 och 2019 (300 kr)

Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot
Meddelande till betalningsmottagaren

Medlemsavgift 2020

PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A
Till PlusGirokonto/personkonto

487151-3
Betalningsmottagare (endast namn)

Bebyggelsehistoriska fören.
Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

150,00

