
KALLELSE 
till årsmöte, som hålls på Helsinggård

19.3.2000 kl. 17.00

Förhandlingar enligt förnyade stadgar - bl.a. är hälften 
av de nio styrelsemedlemmarna i tur att avgå.

Föredragningslistan:

1 konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande
samt beslutförhet

2 val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet
3 val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
4 föredras styrelsens verksamhetsberättelse
5 föredras bokslut samt revisorernas utlåtande 
6 fastställande av bokslut samt beslut om ansvarsfrihet för den 

avgående styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
7 val av ordförande
8 val av ledamöter för de i tur avgående 
9 val av två revisorer och en suppleant
10 eventuell avlöning åt någon av föreningens funktionärer
11 fastställande av medlemsavgifter
12 behandlas årlig verksamhetsplan
13 behandlas årlig budget
14 Övriga frågor som ordförande eller enskild medlem önskat 

uppta till behandling och anmält ärendet till styrelsen 
i god tid före årsmötet.



Efter förhandlingarna får vi höra om och se på bilder från

squaredansarnas  fantastiska resa till Staterna medan vi 

avnjuter kaffe med dopp 

Kom med på musikalisk föreningsutfärd till Borgå

tisdagen 18 april 

Dom började med musikalen Dajju Biznis redan år 1992,
duffeiterna hittade vägen dit i fjol, men i år skall vi få
uppleva

West Side Story, så missa inte chansen!
 
Duffen har reserverat 20 platser i HTU-bussen – som alltså
ingenting kostar - och biljettpriset den här kvällen är 90,-.

Fråga mer och anmäl dej  hos Jan-Erik Helander, 
tel.  823 2251 eller 0400 372477.

Föreställningen ges på Grand, Biskopsgatan 28, kl. 19.00 
och går både på finska och svenska

t.ex.

The Jets (americanos) puhumme suomea!

The Sharks (latinos) vi talar svenska!

Lite plock från Web-sidan:

Den första versionen av den klassiska musikalen West Side Story
av Leonard Bernstein uppfördes redan 1957. Berättelsen är 
inspirerad av Shakespears Romeo och Julia och poängterar kärleken
över de tillåtna gränserna. I West Side Story har familjerna bytts ut



mot rivaliserande gäng, vars hat upptrappas till hetsiga strider. 

Glöm alla tidigare versioner du sett av West Side Story! 

Nu får du en annorlunda teaterupplevelse med energiska danser, 
medryckande sånger och oväntade människorelationer inbakade
i en odödlig kärlekshistoria. 

Du har säkert redan hört om det svenska storprojektet

som skall förverkligas i Vanda under hösten och

kallas

Va' i Helsinge !

Du har kanske tänkt att det inte är för dej.

Men det är de t! 

Det är fritt fram för alla!

Vill du inte vara skådis, solosångare, dansare eller

korist så är du ändå inte utesluten.

KOM I ALLA FALL MED OCH KOLLA 

vad det egentligen är fråga om:

VÄL MÖTT PÅ MÅRTENSDALS SKOLA

- i jumppasalen -

26 mars kl. 15.00



Då får du träffa Sven Sid, Tytti Kronqvist, Stig Hellman,
kanske också  Anders Stenberg och Håkan Wikman plus 
andra entusiaster  från hela Vanda.

DET är NÅNTING på gång..

också på Helsinggård

 


