
ÅRSMÖTE  
MEDLEMSTRÄFF
helgen 25-26 mars i Stockholm 

PROGRAM
LÖRDAG 25 MARS
Gårdslokalen, Katrinebergsbacken 32, Liljeholmen
13.00 Samlas vi för fika och umgänge.
13.30 Lässtafett med aktuella arbetarförfattare som läser ur sina 
nyutkomna böcker: Oscar Garcia Tequilas dröm, Mats Berggren 
Din syster måste dö, Anamarija Todorov Fröken Forever, Emil 
Boss Acceleration, Linnéa Garli m.fl. medverkande i antologin 
När ni andra sover.
14.45 Paus med kaffepåfyllning och kaka.
15.00 Föreläsning med författaren Annelie Jordahl.  
Anneli Jordahl är författare och litteraturkritiker. Hon har skrivit 
flera uppmärksammade fackböcker, bl.a. Klass är du fin nog? (2003) 
och Att besegra fru J (2006), och kritikerhyllade romaner som Jag 
skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet) (2009) 
och Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona (2014) och nu 
senast Som hundarna i Lafayette Park (2016). I höstas tilldelades 
hon Ivar Lo-priset för sin ”ständigt fördjupade undersökning av 
individers och kollektivs klassidentitet”.
16.15 Kaffe och kaka.
16.45 Stipendieutdelning
17.30 Middag på närliggande restaurang. Därefter samkväm och 
vickning i gårdslokalen, där du gärna får läsa en (kortare) text.

SÖNDAG 26 MARS
ABF-huset, Sveav. 41, Branting-rummet 
09.00-ca 12.00 Årsmöte med uppehåll för fika och frukt.
12.30 Gemensam lunch på närliggande restaurang.
13.30-ca 14.30 Litterär vandring.

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 EJ i priset.

Föreningen har en policy med reseutjämning vid träffar. 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 Mimmi för att lösa detta. 

SISTA  
ANMÄLNINGS- 

DAG  
20 MARS



Vill du delta på enstaka delar av årsmöteshelgen, t.ex. lördagens 
samkväm, kontakta Mimmi på 070-294 61 08 för prisbesked. 
Naturligtvis kan du även ringa om du har andra funderingar!

Behöver du övernattning? 
Övernattning får du ordna med själv. Ett exempel på vandrarhem i 
närheten är Zinkensdamms vandrarhem. Telefon: 08-616 81 10  
www.zinkensdamm.com/vandrarhem

Sista anmälningsdag är den 20 mars!
Senast samma dag ska avgiften vara inbetald på föreningens 
pg-konto 29 00 50-4. OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE!
Vi ser också förstås att du som deltar på årsmötet har betalat 
medlemsavgiften för år 2017.

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan  
finns tillgängliga på vår hemsida: www.arbetarskrivare.se  
en månad före årsmötet. Dessa handlingar, samt ekonomisk  
berättelse, kan också rekvireras från sekreterare Mimmi. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 mars.
De skickas till Mimmi Sandberg Jungfruvägen 107 c 791 34 Falun, 
eller: sandbergmimmi@gmail.com. Du får en bekräftelse på att 
motionen har anlänt. 

Har du frågor? 
Kontakta sekreterarer Mimmi Sandberg på telefon 070-294 61 08, 
eller via sandbergmimmi@gmail.com 

Bekräftelse på anmälan och mer information skickas hem till dig 
veckan före årsmötet. 

Självklart!
Jag kommer till Föreningen Arbetarskrivares årsmöte  
och medlemsträff 25 - 26 mars 2017. 
Namn: ………………………………………………………………………..

Adress: ………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….  E-post: ………………………………..

 Jag önskar vegetarisk mat   Jag har allergi mot: …………………

Skicka anmälan till: Mimmi Sandberg, Jungfruvägen 107 C, 791 34 Falun  
eller e-post: sandbergmimmi@gmail.com

SISTA  
ANMÄLNINGS- 

DAG  
20 MARS


