NY KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

2020-05-04

Årsmötet är en grundsten i föreningsarbetet och av central betydelse för verksamheten. Med anledning
av rådande omständigheter har vi valt att vara på Teater Reflex i Kärrtorp, som är en mycket stor och
luftig lokal. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Max tillåtet antal deltagare är 50 personer
(Scenpass Stockholms årsmöten lockar under normala omständigheter c:a 30-35 personer). Avstånd
kommer att hållas (sitta på varannan stol o.s.v.). Handsprit kommer att finnas.
Vad: Årsmöte Scenpass Stockholm - ny kallelse.
När: Torsdag 11 juni - dörrarna öppnas kl 17:45. Årsmöte kl 18-19.
Var: Teater Reflex, Kärrtorpsplan 14, Kärrtorp. Läs mer på www.teaterreflex.se.
OSA senast 1 juni med e-post till info@scenpass-stockholm.se eller med vanlig brevpost till Scenpass
Stockholm c/o Grahl-Åström, Källvägen 52, 122 63 Enskede.
Frågor och motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni (till samma adresser som
ovan).
Dokument inför årsmötet hittar du fr.o.m. 28 april på www.scenpass-stockholm.se under fliken ”Medlem”
och rubriken ”Formalia”.
Om du vill ta med en vän till årsmötet
Årsmötet är bara för medlemmar. Men om du har en vän som hittills har missat möjligheten att bli medlem
så säljer vi också medlemskap på plats!
Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla en e-postadress för att få enklare tillgång till information
om föreningens evenemang. Många scener går också ut med extra rabatterade erbjudanden via e-post
och inte på något annat sätt.
Du kan gilla Scenpass Stockholms sida på Facebook om du vill ha snabb information om våra evenemang.
Och glöm inte, att om du inte har tillgång till dator så kan du alltid låna en på ditt bibliotek för att gå in på
vår hemsida www.scenpass-stockholm.se där all aktuell information om våra evenemang finns.
Informationstelefon
Scenpass Stockholm har en egen telefon, där ett röstmeddelande läser upp aktuella evenemang för att du
som inte har en egen dator med mejladress ska ha möjlighet att få information om Scenpass Stockholms
egna arrangemang.
Vänliga hälsningar från Scenpass Stockholms styrelse,
Agneta Ahlin, Mia Hertler, Kersti Öberg, Hanna Melanton-Appelfeldt, Anna Holmlin Nilsson, Diana Thoor
Kalén, Titti Grahl.
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