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Släktföreningen Huss 90 år!
JUBILEUMSFEST PÅ FORESTA
LÖRDAG 18 JUNI 2016

Nu är det dags för släktföreningens stora 90-årsfirande. Vi samlas på Scandic Foresta
på Lidingö lördagen före midsommar.
Det finns möjlighet till övernattning och gemensamma aktiviteter under söndagen.
Kl 12-13 lunch i matsalen på Foresta
Kl 13.30-15 Föredrag: Intressanta personer i släkten; hussar och hussättlingar.
Vi får en historisk tillbakablick med spännande anekdoter. Föreläsare: Jan Söderström.
Kl 15- kaffe med kakor och mingel
Möjlighet att ställa frågor om släktforskning till vår sakkunnige.
Kl 16.30 Släktmötesförhandlingar
Kl 18.30 Fördrink ute på terrassen runt borgen, om vädret tillåter
Kl 19 Middag med tre rätter och kaffe i den vackra matsalen med utsikt
Dans till kl 01 på natten!
På söndagen erbjuder vi trevliga aktiviteter till självkostnadspris.

Fortsättning på nästa sida
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Forts från sid 1
Priset för denna fantastiska dag/kväll är 450 kr per person, inklusive mineralvatten. Den
som önskar vin till maten betalar för ett särskilt dryckespaket, ca 250 kronor. Ett alkoholfritt dryckespaket kostar 100 kronor per person.
Barn och ungdomar upp till 12 år betalar 200 kronor (inkluderar dryck).
Obs dessa priser gäller endast betalande medlemmar i släktföreningen. Den som inte är
medlem eller som inte erlagt medlemsavgift, betalar fullt pris för festligheterna.
Söndag 19 juni
På söndagen 19/6 kan man delta i lite trevligheter till självkostnadspris.
Vi möts vid Dalénum kl 10.45 på Lidingö där vi tar båten Sjövägen kl 11 med Accesskortet (zon A) till Allmänna Gränd på Djurgården. Det tar ca 40 min. Ni som inte har
Access-kort kan köpa en biljett via mobilen eller få åka på någon annans kort. Det fixar vi!
Väl på Djurgården går vi till Blå Porten och äter lunch kl 12. Ni kan titta in på deras hemsida, blaporten.com om ni vill bli inspirerade! Var och en köper sin egen lunch.
Efter lunch har vi hela Djurgården med allt man kan göra: Skansen, Gröna Lund, Thielska
Galleriet, Waldemarsudde eller Abba-museet. Det enda man måste förboka biljetter till är
Abba-museet. Gå in på abbathemuseum.com för mer info.
Vi hoppas på ett strålande Stockholm i sommarskrud!
Foresta ligger precis bredvid den vackra Millesgården som var Carl Milles och hans fru
Olgas hem och arbetsplats. Många av Carls fantastiska skulpturer finns att se i den vackra
parken. Vi kan varmt rekommendera ett besök!
De som vill ha övernattning på Scandic Foresta ordnar det själva. Ni ska uppge en
bokningskod då ni bokar så de vet att ni kommer från Hussfamiljen.
Boka inte via Scandics hemsida utan endast via telefon eller mail.
Telefon - 08 517 324 14
Mail - meeting.foresta@scandichotels.com
Bokningskod: 45805564
OSA snarast, dock senast den 17 maj. Meddela hur många ni blir samt eventuell specialkost. Ange ålder på medföljande barn. Blankett för anmälan finns med i denna försändelse.
Om ni inte kommer till lördagens lunch, var vänliga och meddela detta
i samband med anmälan.
Mejla till Carolina Soudah på carolina@soudah.se eller posta ett brev till
Carolina Soudah, Mjölnarstigen 11a, 181 46 Lidingö.
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KALLELSE TILL ORDINARIE SLÄKTMÖTE
Datum och tid:
Plats:

18 juni 2016 kl 16.30
Scandic Foresta, Lidingö

Dagordning enligt stadgarna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
7.
8.

Val av ordförande vid årsmötet.
Val av sekreterare vid årsmötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Upprättande av röstlängd.
Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden.
Stadgeändring enl styrelsens förslag 2009 om en vald fristående valberedning.
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar.
Revisorernas berättelser och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen.
Bestämmande av medlemsavgifternas storlek för kommande mandatperiod.
Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid först
väljes ordförande, därefter övriga ledamöter.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Övriga frågor

9.
10.
11.
12.

SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2014-2016

Ordförande

Lena Huss

lenahuss@gmail.com
0708-86 86 48

Vice ordförande och klubbmästare

Carolina Soudah

carolina@soudah.se

Redaktör och informationsansvarig

Magnus Huss

Registeransvarig

Mikael Huss

mikael.huss@gmail.com

Ledamot, sekreterare

Carin Huss

070-24 00 567

Ledamot

Anders Krantz

Ledamot

Charlotte Gyllenberg
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Våra exklusiva pennor—
nu som gåva till föreningens medlemmar
Släktföreningen har tagit fram exklusiva pennor som vi nu kan erbjuda som gåva i
begränsad upplaga till våra betalande medlemmar. Du som kommer till släktmötet
har möjlighet att utan kostnad erhålla pennor i valfritt utförande. Max antal pennor
per deltagare är 15 stycken.
OBS Om du tidigare beställt pennor men inte fått leverans, beror det på att vi haft
tekniska problem med beställningarna. Skicka ett e-postmeddelande till Lena Huss
(lenahuss@gmail.com) så ordnar vi saken i efterskott !
Pennorna finns i två utföranden,
båda med släktens logotype.
Blank med blått bläck.
Färger: marinblå, vinröd.
Matt med svart bläck.
Blandade färger (blå, vinröd,
orange m m).

Jubilarer ?
Känner du någon som fyller jämnt, tar studenten, ska gifta sig eller liknande ?
Hör gärna av dig så kan vi lägga ut en blänkare på hemsidan.
Vi vill passa på att uppmärksamma våra medlemmar på att föreningen inte längre skickar ut så
kallade hyllningstelegram. I dessa tider kommunicerar de flesta på andra sätt och vi vill gärna
vara ”en släktförening i tiden”.
Styrelsen

Vår vackra brosch / nål
Visa att du är en Huss eller hussättling genom
att bära vår fina brosch / nål.
Du som kommer till släktmötet får en nål som
gåva. Övriga kan beställa ett exemplar för 75
kronor. Mejla din beställning till Lena Huss
(adress ovan samt på sid 3)

Medlemsavgift för 2016 betalas till
Bankgiro 174-0760 Släktföreningen Huss
Enskild medlem 100 kronor, studerande 50 kronor, familj 150 kronor
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Släktföreningen Huss
Släktmöte 18-19 juni 2016
Anmälan
OSA snarast, dock senast 17 maj
Namn: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Adress……………………………………………………………………………………..…..
Post nr och postadress ……………………………………………………………………….
Antal vuxna:…………..

Antal barn under 13 år…………

Antal dryckespaket med vin à 250 kronor:……………………
Antal dryckespaket, alkoholfritt à 100 kronor:………………...
Eventuell specialkost: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Övriga upplysningar (ex ankomsttid eller särskilda önskemål) :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Deltager EJ i lördagens lunch
Önskar deltaga i lunch söndag

Skickas till : carolina@soudah.se (scanna gärna blanketten)
Carolina Soudah, Mjölnarstigen 11a, 181 46 Lidingö.
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