Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Slaviska föreningen
Datum: 31 mars 2014
Tid: 16:00
Plats: Kafferummet på Slaviska Institutionen (E684), Stockholms universitet, Södra husen,
hus E, plan 6
§1. Mötets öppnande
§2. Fastställande av röstlängd
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av protokolljusterare och rösträknare
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Godkännande av dagordning
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
§9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
§10. Frågan om ansvarsfrihet från avgående styrelse
§11. Fastställande av medlemsavgifter
§12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande
verksamhetsår
§13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§14. Val av ordförande
§15. Val av övriga ledamöter i styrelsen
§16. Val av suppleanter
§17. Val av revisor
§18. Val av valberedning – 3 ledamöter av vilken en skall utses till ordförande
§19. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för 2013, Slaviska föreningen
* 22 februari, Terminsstartsmingel: Träff för nya och gamla medlemmar, diskussion kring
aktiviteter inför vårterminen. Efteråt filmvisning: "Iskuplenie" (engelsk text).
* 27 februari, Södra bergens balalajkor: Slaviska Föreningen går på konsert på Big Ben för
att lyssna på Södra Bergens Balalaikor
* 28 mars, Årsmöte: Nu är det dags för årsmöte för Slaviska föreningen:
.
*25 april, Rysk vår: Slaviska föreningen går på konsert! Föranmälan senast 23/4 till
sfstyr@slav.su.se.
* 4 maj, Föredrag om den ortodoxa påsken: Lördagen den 4e maj firas den ortodoxa
påsken. Slaviska föreningens medlemmar inbjuds med anledning av detta till ett föredrag av
Per-Arne Bodin på temat "Den ortodoxa påsken: stora fastan, liturgin och påskmässanAlla
som vill kan sedan fortsätta till kyrkan på påskgudstjänst i Allhelgonakyrkan ("Всех святых")
Där firar Moskvapatriarkatets församling påsk.

* 24 maj, Filmvisning "Den ryska arken": På fredag 24/5 ordnar Slaviska föreningen
tillsammans med Fredrik Dufwa filmvisning i kafferummet på Slaviska institutionen. Te och
kaffe bjuds från 18.30 och filmen drar igång 19.00.
* 8 juni, Wild party med Kizelo mleko: Den 8e juni är det äntligen dags för Slaviska
föreningens ”wild party” som även detta år anordnas tillsammans med balkan- och
klezmerbandet Kizelo Mleko! Precis som förra gången kommer festen att hållas i Bokcafét på
Lappis.
* 18 oktober, Reseföredrag med Sofia Salejeva och Nils Runske: Slaviska föreningens
ordnar en kväll med tema resor i Ryssland och Centralasien! Föredragshållare är Sofia
Salejeva och Nils Runske: Sofia berättar om sitt jobb som reseledare 2012 för Iventus Travel i
Tadjikistan, Uzbekistan, Kazakhstan och Kirgizistan. Nils kommer visa bilder och berätta om
sina resor och cyklingar i Ryssland. Nils har under åren 2001, 2005 och 2006 gjort tre längre
cyklingar i Ryssland: i Gyllene ringen, Tatarstan, Baskortistan och vid Bajkalsjön och
Altaibergen i södra Sibirien.
* 8 november, Konsert – Kizelo Mleko: Slaviska föreningen går på konsertklubb på
Pygméteatern för att lyssna på balkan-/klezmerbanden Weltklang och Kizelo Mleko!
* 13 december, Jul-öl och avslutning: På fredag 13/12 samlas Slaviska föreningen en sista
gång för i år för att dela gemenskap och komma i julstämning. Vi träffas alltså på fredag, på
den tjeckiska pub och restaurangen Hospodské Dvere (Kvarnen) på Tjärhovsgatan 4, kl. 19.30

Förvaltningsberättelse 2013, Slaviska föreningen
Föreningen startade verksamhetsåret med 326 kronor i kassan, och de pengar som föreningen
har förvaltat under 2013 är de medel som föreningen fått in på medlemsavgifter, samt några
större och mindre donationer och gåvor. Styrelsen har för medlen köpt mat och dryck till
några av föreningens evenemang, kontorsmaterial, samt lokalhyra och gage för bandet Kizelo
Mleko.

Budget 2014
Föreningen hade vid föregående verksamhetsårs slut 60 medlemmar. I skrivande stund (2014-03-20)
har föreningen 33 medlemmar.
Vid verksamhetsårets början (2014.01.01) hade föreningen 15152,22 kr i samlade tillgångar på kontot
och i handkassan.
Budgetförslag:
Tillgångar
I kassan: 15152,22 kr.
Intänkter
Medlemsavifter: 2500 kr.
Entréintänkter: 2500 kr.
Försäljning fest: 5000 kr.
Totalt: 25152,22 kr
-------------------------------------------------------Kostnader
Lokalhyra Lapis pub: 1600 kr.
Gage: 4000 kr.
Fika: 1552,22 kr.
Presenter föredragshållare: 500 kr.
Föredragshållare: 2000 kr.
Fest (mat och dryck samt kringmaterial): 5000 kr
Bankkostnader: 850 kr.
Resa: 9650 kr.
Totalt: 25152,22 kr.

Verksamhetsplan 2014, Slaviska föreningen
Styrelsens förslag:
* Föreningen ska ordna en mingelkväll, eventuellt i samband med en filmvisning
* Föreningen ska gå på rysk karaoke 8 februari
* Föreningen ska delta i Maslenitsa-firandet 1 mars
* Föreningen ska besöka studenter på Slaviska institutionen

* Föreningen ska ordna en grillkväll – šašlik.
* Föreningen ska gå på någon av konserterna i konsertserien Rysk Vår på Musikaliska
* Föreningen ska gå på vernissage: Rysk grafik
* Föreningen ska ordna terminsavslutning och traditionell Jul-öl
* Föreningen ska samordna en konsert med Ryska bandet

