
 
Föreningen kallar dig! 
 
Årsmöte och medlemsträff i Stockholm,  
(Hägerstensvägen 119, T-bana Aspudden)  
helgen den 28-29:e mars.  
Ett gyllene tillfälle att träffa likasinnade, utbyta erfarenhet, 
och vara med att påverka föreningens arbete inför år 2015.  
 
Program: 
Lördagen den 28:e: 
Kl. 13.00: Samlas vi för kaffe, smörgås och umgänge. 
Kl. 14.00: Föreläsning med författaren och kocken Henrik Johansson som 
debuterade 2013 med kollektivromanen Av kött och blod. I boken samsas 
arbetsplatskamp med skräck och mord. Henrik ska prata om hur han skriver om 
arbete och klass.  
Kl. 15.00: Marianne Högmark pratar om samarbetet mellan ABF och Föreningen 
Arbetarskrivare 
Kl.15.30: Kaffe och kaka. 
Kl. 15.45-16.40: Utrymme för frågor och samtal utifrån Henriks föreläsning och 
Mariannes punkt om samarbete.  
Kl. 17.00: Middag på närliggande restaurang. Därefter går vi tillbaka till möteslokalen 
och ev. stipendieutdelning. Kvällen fortsätter sedan med samkväm och vickning, där 
du gärna får läsa en egen text (max. 5 minuter lång). 
 

Söndagen den 29:e: 
Kl. 09.00-ca12.00: Årsmöte, med uppehåll för fika- och frukt. 
Kl. 13.00 avslutar vi helgen med gemensam lunch på närliggande restaurang. 
Kl. 14.00-ca 15.30: om vädret är lämpligt; en litterär vandring i trakterna av 
Liljeholmen och Aspudden, med Stefan Estby som ciceron. 
 

Årsmötet är förstås kostnadsfritt, men vill du vara med hela helgen är 
kostnaden 500 kr. I priset ingår föredrag, vandring och måltider (lördag; 2 
fika, middag och vickning, söndag; 1 fika, frukt och lunch), samt resa tur 
och retur Stockholm.  Resor med Stockholms lokaltrafik ingår dock inte i 
priset. 
 
Föreningen har en policy med reseutjämning vid träffar. Under årsmötet 2012 
framkom synpunkten att alla bör bidra lika mycket, för att också de ute i landet ska 
kunna delta på samma villkor.  
För dig som reser gäller förstås att tänka på att välja billigaste möjliga färdmedel; 
beställ tåg/bussbiljetter i god tid. Föreningen ersätter dina resekostnader, medtag 
kopior på kvitton och biljetter. Om du har svårt att betala både avgiften och 
resekostnaden i förväg, kontakta Monica för att lösa detta.  

 
OBS! Övernattning ingår inte i priset, men vi har reserverat sovplatser på 
Zinkensdamms vandrarhem. Är du intresserad, hör av dig snarast för 
garanterad sängplats. 
En natt i 4-bäddsrum kostar 335 kr, inkl. frukost. Sänglinne och handduk finns att 
hyra för 90 kr. Kostnaden för boendet betalas i förskott till föreningen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vill du delta på enstaka delar av årsmöteshelgen, exempelvis lördagens samkväm, 
kontakta Monica för prisbesked. 
 
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida (www.arbetarskrivare.se) en 
månad före årsmötet. De kan också rekvireras från kassör Monica. 
 
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15:e mars, och skickas 
till Mimmi Sandberg Jungfruvägen 107 c 791 34 Falun, eller: 
sandbergmimmi@gmail.com  
 
Sista anmälningsdag är den 23:e mars och senast samma dag ska avgiften vara 
inbetald på föreningens pg-konto 29 00 50-4. 
 
Anmälan är bindande.  
Vi ser förstås att du som deltar på årsmötet har betalat medlemsavgiften för år 2015. 
 
Har du frågor?  
Kontakta kassör Monica Pettersson, telefon 073 - 0565 990, eller 
monica66acdc@gmail.com 
  
Bekräftelse på anmälan och mer information skickas hem till dig veckan före 
årsmötet.  
 
 
 
 
 
 
…… klipp ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Självklart kommer jag till Föreningen Arbetarskrivares årsmöte och medlemsträff 28-
29 mars 2015.  
 
Namn: ……………………………………………………………………….. 
 
Adress: ……………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………….  E-post: ……………………………….. 
 
Jag önskar vegetarisk mat: ....................  ev. allergier: ………………… 
 

□ Jag önskar boende på Zinkensdamms vandrarhem. OBS: Meddela intresse 

snarast för garanterad sängplats. Boendekostnaden betalas i förskott till föreningen. 
 
Skicka anmälan till: Monica Pettersson, Trädgårdsgatan 4 d, 546 72 Mölltorp 
eller e-post: monica66acdc@gmail.com 
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Förslag till dagordning 

Föreningen Arbetarskrivares årsmöte 
29 mars 2015 kl 9 – 12, Stockholm, Hägerstenvägen 119 

 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
§ 3. Fastställande av dagordningen 
§ 4.  Val av mötesfunktionärer 

a) mötesordförande 
b) mötessekreterare 
c) två justerare  

§ 5.  Verksamhetsberättelse 2014 
§ 6. Ekonomisk berättelse 2014 
§ 7. Revisionsberättelse 
§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner 
§ 10. Beslut om antalet styrelseledamöter  
§ 11. Val av ordförande 
§ 12. Val av sekreterare 
§ 13. Val av kassör 
§ 14. Val av övriga styrelseledamöter 
§ 15.  Val av revisorer 
§ 16. Val av valberedning 
§ 17. Firmatecknare 
§ 18. Verksamhetsplan 2015 

a) tidskriften Klass  
b) nyhetsbrev 
c) rapport antologierna 
d) samarbete ABF/LO, övriga 
e) skrivarkurser 
f) regional verksamhet 
g) bokmässor och övriga arrangemang 
h) medlemsvärvning 
i) hemsidan, bloggen, facebook 
j) övrigt  

§ 19. Fastställande av medlemsavgift 2016 
§ 20. Budget för verksamhetsåret 2015 
§ 21. Övriga frågor 
§ 22. Arbetarskrivares stipendium 
§ 23. Mötets avslutande 
 
 
 
 

 

 

 


