
Verksamhetsberättelse	  för	  2014,	  Slaviska	  föreningen	  
	  
	  
• 25	  januari,	  Rysk	  karaoke	  del	  I:	  Slaviska	  föreningen	  tillbringade	  lördagskvällen	  på	  

Restaurang	  Stortorgskällaren,	  Stortorget	  7	  med	  att	  sjunga	  och	  lyssna	  på	  rysk	  karaoke.	  	  
	  

• 8	  februari,	  Rysk	  karaoke	  del	  II:	  Andra	  deltävlingen.	  Under	  kvällen	  utsågs	  vinnaren;	  
"Лучший	  голос	  Стокгольма	  2014"	  (”Bästa	  rösten	  2014”)	  

	  
• 1	  mars,	  Maslenitsafirande	  och	  pubrunda:	  Vi	  samlades	  i	  Kungsträdgården	  vid	  stora	  scenen	  

kl	  14:15,	  deltog	  i	  maslenitsafirandet	  och	  lyssnade	  på	  Slaviska	  kören	  som	  uppträdde.	  Efter	  
maslenitsafirandet	  gick	  vi	  på	  pubrunda.	  

	  
• 31	  mars,	  Årsmöte:	  Slaviska	  föreningen	  höll	  årsmöte.	  Den	  gamla	  styrelsen	  fick	  ansvarsfrihet	  

och	  en	  ny	  styrelse	  valdes.	  	  
	  
• 17	  april,	  Påskfirande:	  Slaviska	  föreningens	  medlemmar	  inbjöds	  på	  skärtorsdags-‐

eftermiddagen	  att	  tjuvstartar	  påskfirandet.	  Tillsammans	  färgade	  vi	  ägg,	  smakade	  på	  
traditionell	  påskmat	  samt	  diskuterade	  ortodoxa	  påsktraditioner	  i	  olika	  länder.	  

	  
• 25	  april,	  Filmvisning:	  Slaviska	  föreningen	  ordnade	  filmvisning.	  Vi	  såg	  filmen	  ”Bajkonour”.	  I	  

anslutning	  till	  filmvisningen	  bjöd	  Slaviska	  föreningen	  på	  te	  och	  kaffe.	  	  
	  
• 29	  april,	  Nils	  reseföredrag,	  del	  II:	  Slaviska	  föreningens	  medlem	  Nils	  Runske	  berättade	  om	  

sin	  resa	  med	  bildvisning	  från	  det	  exotiska	  Mongoliet.	  I	  anslutning	  till	  att	  föreningen	  
anordnade	  del	  2	  av	  Nils	  reseberättelser	  höll	  Slaviska	  kören	  en	  vårkonsert,	  med	  blandning	  av	  
ryska,	  ukrainska	  och	  polska	  sånger	  av	  olika	  karaktär,	  samt	  en	  låt	  som	  en	  av	  
körmedlemmarna	  har	  skrivit	  alldeles	  själv.	  

	  
• 6	  juni,	  Slaviska	  Wild	  Party:	  Slaviska	  Föreningen	  anordnade	  fest	  tillsammans	  med	  Kizelo	  

Mleko.	  En	  favorit	  i	  repris!	  
	  
• 5	  september:	  Sjasjlyk:	  Slaviska	  föreningen	  ordnade	  grillkväll.	  Slaviska	  föreningen	  bjöd	  

medlemmarna	  på	  den	  kaukasiska	  rätten	  "sjasjlyk"	  samt	  annat	  smått	  och	  gott,	  samt	  firade	  att	  
en	  ny	  termin	  dragit	  igång!	  

	  
• 13	  september,	  Öppen	  föreläsning:	  Ukraina:	  Om	  gränser,	  identiteter	  och	  imperier.	  (P-‐A	  

Bodin)	  i	  samband	  med	  Per-‐Arnes	  föreläsning	  på	  Kulturhuset	  ordnade	  Slaviska	  föreningen	  en	  
diskussion	  för	  alla	  medlemmar	  för	  att	  där	  ventilera	  våra	  intryck.	  	  

	  
• 24	  oktober,	  Pubkväll:	  Slaviska	  föreningen	  ordnade	  klassisk	  pubkväll	  med	  dans	  och	  slavisk	  

musik,	  tjeckisk	  öl,	  och	  polsk	  saltgurka.	  
	  
• 22	  november,	  Slaviska	  institutionens	  70-‐årsjubileum,	  efterfesten:	  Slaviska	  föreningen	  

bjöds	  in	  till	  Slaviska	  institutionens	  70-‐årsjubileums	  eftersläpp	  med	  dans,	  musik	  och	  gemyt.	  	  
	  
• 19	  december,	  jul-‐öl:	  Traditionell	  avslutning	  på	  året	  firades	  med	  jul-‐öl	  på	  baren	  Big	  Ben.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



Verksamhetsplan	  2015,	  Slaviska	  föreningen	  
	  
Styrelsens	  förslag:	  	  
	  

• Föreningen	  ska	  ordna	  en	  pubkväll	  på	  Lappis	  pub	  6	  mars	  
	  

• Föreningen	  ska	  sammanställa	  en	  infolapp	  om	  föreningens	  verksamhet	  samt	  sprida	  
denna	  till	  studenter	  på	  Slaviska	  institutionen	  
	  

• Föreningen	  ska	  ordna	  en	  grillkväll	  i	  anslutning	  till	  att	  höstterminen	  börjar	  
	  

• Föreningen	  ska	  gå	  på	  karaoke	  
	  

• Föreningen	  ska	  ordna	  en	  livebandspelning	  
	  

• Föreningen	  ska	  ordna	  filmvisning	  med	  mingel	  
	  

• Föreningen	  ska	  ordna	  åtminstone	  en	  föreläsning	  och/eller	  workshop	  
	  

• Föreningen	  ska	  ordna	  jul-‐öl	  i	  december	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Förvaltningsberättelse 2014, Slaviska föreningen 
Föreningen startade verksamhetsåret med 15152,22 kronor i kassan, och de pengar som 
föreningen har förvaltat under 2014 är de medel som föreningen fått in via medlemsavgifter, 
inträdesavgifter, försäljning samt en mindre donation. 
Styrelsen har för medlen köpt mat och dryck till flera av föreningens evenemang samt 
presenter till våra föredragshållare. Medlen har även gått till lokalhyra (Lappis pub) och gage 
till bandet Kizelo Mleko. 
 
 
Budget 2015, Slaviska föreningen 
 
Föreningen hade vid föregående verksamhetsårs slut 43 medlemmar.  
Vid verksamhetsårets början (2015.01.01) hade föreningen 15167,49 kr i samlade tillgångar på kontot 
och i handkassan. 
 
--------------------------------------------------- 
Tillgångar 
I kassan: 15167,49 kr. 
Intänkter 
Medlemsavifter: 2500 kr. 
Entréintänkter: 15000 kr. 
Försäljning fest: 10000 kr. 
 
Totalt: 42667,49 kr 
---------------------------------------------------- 
Kostnader 
Lokalhyra Nalen, inkl. personal: 20000 kr. 
Lokalhyra Lapis pub (4x1600kr): 6400 kr. 
Gage (2x4000 kr): 8000 kr. 
Fika: 1517,49 kr. 
Presenter föredragshållare: 500 kr. 
Fest (mat och dryck samt kringmaterial): 6000 kr 
Bankkostnader: 250 kr. 
 
Totalt: 42667,49 kr 
------------------------------------------------------ 
 
 
	  


