
 
 

Östermalm                                           Höstbrev 1 september 2021 
 

Kallelse till årsmöte (se nästa sida) 
Höstens program 

 
Med nu gällande regler för möten under 
pandemin kan vi försiktigt starta 
mötesverksamheten. Sedan förra årsmötet 
den 10 mars 2020, har endast vissa 
utomhusverksamheter kunnat bedrivas. 

      

       

ÅRSMÖTE 
Tisdag 21 september kl. 13:30 i Östermalms Föreningsråds lokaler, Valhallavägen 148.  
Anmälan: Gällande pandemiregler sätter en gräns på 50 deltagare på mötet. Det gör att 
föranmälan om deltagande måste göras till ordf. Owe Ivarsson: oivarsson@gmail.com,  
eller sms 070-663 75 25, senast onsdag 15 september.  
Förutom årsmötesförhandlingar kommer författare Christin Edström att medverka under 
rubriken: ”En osalig ande. Om författaren och livmedikusen Axel Munthe”. 

MÅNADSMÖTE  
Tisdag 12 oktober kl. 13:30: Christina Jutterström (f d chef för Dagens Eko, DN, 
Expressen och SVT) talar utifrån sin bok ”Kvinnorna runt sjön Björken”.  
Samma restriktioner gäller för detta möte som för årsmötet.  
Plats: Östermalms Föreningsråds lokaler, Valhallavägen 148. 
Anmälan: senast onsdagen den 6 oktober. 

PRO:S FRILUFTSDAG 
Onsdag 22 september.  
Samling: 13.00, vid Djurgårdsbron under den blå portalen på Djurgårdssidan, för en 
gemensam vandring längs ”Hälsans stig”. Ta med eget fika!  
Frågor: Ordf. Owe Ivarsson (se ovan). 

HÖSTENS PROGRAM och MEJLADRESS  
Program för månadsmötena i november och december är ännu inte klara.  
För dessa och övriga aktiviteter hänvisar vi till hemsidan: www.pro.se/stockholm/ostermalm 

En av föreningens tyngsta utgifter är utskick via brev. Det är därför angeläget att vi har ett så 
korrekt och omfattande mejl-register som möjligt. Skicka därför ett mejl från din aktuella 
mejladress till per@bollmark.se och ange vilken medlem som är avsändare. 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen   



 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021   
I PRO ÖSTERMALM 

Datum: Tisdag 21 september kl. 13:30 

Plats: Östermalms föreningsråd, sal 1, Valhallavägen 148 

OBS! Föranmälan krävs, se föregående sida! 

 

      DAGORDNING 

1. Årsmötets öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Årsmötets behöriga utlysning 
6. Verksamhetsberättelse 
7. Bokslut 
8. Revisionsberättelse 
9. Disposition av 2020 års resultat 
10. Ansvarsfrihet 
11. Val av styrelse och övriga funktionärer 

11.1 Antal styrelseledamöter och ersättare 
11.2 Ordförande 
11.3 Kassör 
11.4 Sekreterare 
11.5 Studieorganisatör 
11.6 Övriga ledamöter 
11.7 Ersättare 
11.8 Revisorer 
11.9 Ersättare 

12. Val av valberedning, antal och sammankallande 
13. Övriga ärenden 
14. Avslutning 

 
 

                        

       


