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SLÄKTMÖTE 14 JUNI 2014
Alla medlemmar och fränder kallas härmed till 2014 års släktmöte. Mötet kommer att äga rum på Eklundshof i Uppsala. Som brukligt blir det mötesförhandlingar, men framför allt trivsam gemenskap och festligheter.
Träffen inleds med själva släktmötet. Mötesförhandlingarna börjar klockan 17.00
och beräknas pågå ca en timme.
Därefter följer mingel och välkomstdrink, följt av middag, som serveras omkring
klockan 19.00. Det blir en tre-rätters måltid, komponerad av vår klubbmästare
Carolina Soudah, i samarbete med Eklundshofs kök.
Det finns möjlighet att övernatta, både fredag-lördag och lördag till söndag.
Övernattning kostar 350 kronor per person och natt i dubbelrum, 550 kronor per
person och natt i enkelrum. Frukost ingår i detta pris.
Vidare information om mötet finns på sid 2-3.

Eklundshof i Uppsala. Med tillstånd av Eklundshof hotell & konferens
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400 ÅR AV HUSSAR
Varmt välkomna till ännu ett släktmöte, denna gång i
Uppsala. Vår anfader Ericius Nicolai Medelpadius
skevs in vid Uppsala universitet år 1614. I samband
med detta antog han namnet Hussius, sedermera
Huss. Därför räknar vi det året som släktens
”födelseår”. Valet av ort för 2014 års släktmöte föll
därför på denna vackra stad, tillika klassiska lärosäte.
Slut upp med oss i vårt firande, samtidigt som du får tillfälle att träffa nya och
kända fränder från när och fjärran ! Det blir god mat och dryck samt gemenskap. Dessutom får samtliga deltagare en personlig gåva denna gång.

Lena Huss, ordförande

SLÄKTMÖTE 2014—PRAKTISK INFORMATION
Deltagaravgiften är 300 kronor per person, vilket inkluderar deltagande i möte
och fest. I detta ingår en tre-rätters middag inklusive alkoholfri dryck och kaffe.
I vår frände läkaren och professorn Magnus Huss´ (1807-1890) anda, väljer vi
denna gång att ta betalt separat för alkoholhaltiga drycker. Vi erbjuder därmed
ett dryckespaket, inkluderande välkomstdrink (mousserande vin) samt vin till
förrätt och varmrätt. Priset är 200 kronor.
Anmäl dig på det särskilda formulär som finns bilagt detta släktblad. Det går
även bra att anmäla sig via vår hemsida huss.se eller vihussar.se.
Observera att sista anmälningsdag är fredagen den 23 maj.
Eklundshof ligger inte så långt från Uppsala C. Det är enkelt att ta en taxi från
stationen. Om du kommer med egen bil, går det bra att parkera intill Eklundshof hotell och restaurang.

e-post—snabbt, smidigt och miljövänligt
Nu kan du få släktbladet och övrig information i digital form. E-post är både
snabbare och enklare än vanlig postgång. Samtidigt skonar vi vår miljö genom
minskad pappersförbrukning.
Skicka din e-postadress till vår registeransvarige Mikael Huss,
mikael.huss@gmail.com !
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DAGORDNING SLÄKTMÖTE 2014
Lördagen den 14 juni 2014 klockan 17.00, Eklundshof , Uppsala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av tvåjusteringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Upprättande av röstlängd
Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden.
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte reslutat– och balansräkningar
Revisorernas berättelse och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen
Bestämmande av medlemsavgiftens storlek
Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte; ordförande samt övriga ledamöter
Val av revisorer och två revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

HÖSTENS AKTIVITETER
Föreningen vill vara aktiv och levande. Vi har ett historiskt arv att förvalta. Men
samtidigt vill vi erbjuda våra medlemmar ett ”smörgåsbord” av mötesplatser,
där vi kan träffas, trivas och fördjupa vår gemenskap.
Inför hösten har styrelsen planerat in nedanstående aktiviteter.
Boka redan nu in dessa datum !
Torsdagen den 2 oktober. Middag på Restaurang Kung Albert i Stockholm.
Tematräff kring släktforskning, med vår ”förste forskare” Jan Söderström.
November 2014 (vi återkommer med datum). Konstutställning på Hornsgatan,
Södermalm i Stockholm. Vi får en personlig visning av vår frände och medlem,
konstnärinnan Mona Huss-Walin.
Andra söndagen i advent, den 7 december. Glögg-träff hemma hos Lena
Huss på Norr Mälarstrand 86, Kungsholmen, Stockholm.
Närmare upplysningar publiceras i nästa nummer, liksom på hemsidan.

Släktföreningen Huss
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Bankgiro 174-0760

SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2012-2014
Ordförande

Lena Huss

0708-86 86 48
lenahuss@spray.se

Vice ordförande och klubbmästare Carolina Soudah
Kassaförvaltare

Anders Krantz

Redaktör och informationsansvarig Magnus Huss
Registeransvarig

Mikael Huss

mikael.huss@gmail.com

Ledamot, t f sekreterare

Carin Huss

070-24 00 567

KÖP VÅRA EXKLUSIVA PENNOR MED EMBLEM
OCH FÖRENINGENS NAMN
Släktföreningen erbjuder nu eleganta kulspetspennor med vår vackra logotype.
Det är en exklusiv metallpenna med härlig tyngd och skrivkänsla. Färgen är en
klassisk marinblå.
Varje penna pryds av vårt släktmärke, skapat på 1940-talet av Arvid Huss, samt
föreningens namn.
Pennorna säljes i 5-pack för 100 kronor.
Pennan passar perfekt tillsammans med vår krönika,
boken Vi Hussar II, som
också går att beställa från föreningen. Priset för krönikan
är 50 kronor.
Faktura följer med försändelsen. Frakten bjuder föreningen på !
Beställ genom att kontakta
vår ordförande Lena Huss
e-post:
lenahuss@spray.se
SLÄKTFÖRENINGEN HUSS
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