ÅRSMÖTE
MEDLEMSTRÄFF

helgen 17–18 mars i Stockholm

PROGRAM
LÖRDAG 17 MARS

Möteslokalen, Hägerstensv. 119, Aspudden
13.00 Samling för fika och umgänge.
13.30 Lässtafett där aktuella författare läser ur sina nyutkomna
böcker: Jenny Wrangborg Lösa förbindelser – om kampen för
fasta förhållanden i handeln, Anamarija Todorov Fröken
Forever, Marie Hållander Det omöjliga vittnandet – om vittnesmålets pedagogiska möjligheter, Torgny Karnstedt Slamfarmen,
Henrik Johansson Raya. Fler läsare kan tillkomma.
15.00 Paus med kaffepåfyllning och kaka.
15.15 Per-Olof Mattsson, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, pratar om sin bok Martin
Andersen Nexø. Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär. Per-Olof
Mattsson berättar om Nexø som proletärförfattare, politiker och
inspiratör.
16.00 Henrik Johansson berättar om föreningens kommande
antologi Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar
där han är redaktör tillsammans med Anna Jörgensdotter.
16.15 Kaffe och kaka.
16.30 Stipendieutdelning
17.00 Middag på närliggande restaurang.
18.30 Release för nya numret av KLASS med öppen scen där du
gärna får läsa en (kortare) text. KLASS firar 3 år!

SÖNDAG 18 MARS

Möteslokalen, Hägerstensv. 119, Aspudden
10.00–ca 13.00 Årsmöte med uppehåll för fika och frukt.
13.30 Gemensam lunch på närliggande restaurang.
Årsmötet är förstås kostnadsfritt, men vill du vara med hela
helgen är kostnaden 500 kr. I priset ingår föredrag, vandring och
måltider (lördag: 3 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 sekreterare Vesna för att lösa detta.

SISTA
ANMÄLNINGSDAG
12 MARS

Vill du delta på enstaka delar av årsmöteshelgen, t.ex. lördagens
samkväm, kontakta Vesna Prekopic på 076-340 43 43 för besked
om pris. 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 12 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 2018.

SISTA
ANMÄLNINGSDAG
12 MARS

Dagordning bifogas denna kallelse. Övriga sedvanliga årsmöteshandlingar delas ut på årsmötet, men går även att bra att i förväg
rekvireras från sekreterare Vesna. Verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan 2018 finns även längre fram tillgängliga på vår
hemsida www.arbetarskrivare.se.
Motioner
Inga motioner har inkommit till mötet. Sista dagen för inskick av
motioner var den 15 januari. Information om inlämningsdatum
för motioner gick ut i nyhetsbrevet november/december.
Har du frågor?
Kontakta sekreterare Vesna Prekopic på telefon 076-340 43 43
eller via vesna.prekopic@gmail.com
Bekräftelse på anmälan och mer information skickas hem till dig
veckan före årsmötet.

Självklart!

Jag kommer till Föreningen Arbetarskrivares årsmöte
och medlemsträff 17 –18 mars 2017.
Namn: ………………………………………………………………………..
Adress: ………………………………………………………………………
Telefon: …………………………. E-post: ………………………………..
 Jag önskar vegetarisk mat  Jag har allergi mot: …………………
Skicka anmälan till: Vesna Prekopic, Hildebergsvägen 26, 117 62 Stockholm
eller e-post: vesna.prekopic@gmail.com

