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Det i förra medlemsbladet aviserade medlemsmötet på Lettlands ambassad i mars, har blivit
framflyttat i tiden. Närmare information kommer när mötesdagen är fastställd.

Kallelse till årsmöte
Årsmöte i Svensk-lettiska föreningen hålls torsdagen den 10 april 2008.
Plats är Lettiska hjälpkommitténs lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.
Samling kl 18.15. Kl 18.30 berättar föreningen ”Upplysning om kommunismen” om sin
verksamhet. Till denna del av kvällen bjuds även intresserade från Lettiska hjälpkommittén
in. Efter föredraget blir det årsmötesförhandlingar för Svensk-lettiska föreningens
medlemmar.
Välkomna!
Proposition från styrelsen till årsmötet i Svensk-lettiska föreningen
Avser stadgeändring.
Idag står det i stadgarna, § 24, att styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och minst två
suppleanter. I stadgarna, § 27, står att styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till arbetsgrupp,
kommitté eller annat organ.
Det är ett nästan ogörligt arbete för valberedningen att få fram tillräckligt många nomineringar ur föreningens
begränsade medlemskader. Eftersom styrelsen kan överlåta uppdrag åt arbetsgrupper etc så behövs inte en så stor
styrelse för att hantera föreningens verksamhet. Om årsmötet anser att verksamhetsplanen ett visst år kräver en
stor styrelse så kan mötet välja att utse fler styrelseledamöter än minimiantalet.
Vi yrkar därför:
Att § 24 omformuleras till att styrelsen består av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter.
Att, som en konsekvens av detta, dagordningen för årsmöte, § 21, ändras vad gäller de val som skall förrättas.
Styrelsen

Med anledning av den ovan nämnda propositionen ser den föreslagna dagordningen ut som
följer:

Dagordning
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.*

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- proposition angående stadgeändring (bifogas)

12.

Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.

13.

Övriga frågor.

* Följande gäller, enligt stadgarna, för rösträtt på mötet:
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte.
Hedersmedlem har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Juridiska personer har inte rösträtt på mötet.

Så här kan man bo svenskt i Riga
Nu för tiden är det många av oss svenskar som tar en liten tripp till Riga för att några dagar turista i
denna ärevördiga gamla stad med många minnen från den tid då staden var svensk-ockuperad.
Ibland väljer man att åka över med färja och ofta som en kryssning med någon natts boende på hotell
innan man tar båten hem igen.
Väldigt många väljer att flyga över till Riga från Skavsta flygplats och med Ryan Air. Det kan, om
man är ute i god tid med sin bokning, bli en riktigt billig resa.
Om man nu tänker ”göra Riga” några dagar, kan man fråga sig var man vill under tiden.
Det går att hitta bra och prisvärda hotell en bit utanför själva centrala Riga om man vill lägga lite
restid (kanske 25-30 minuter) med buss, trådbuss eller spårvagn på att komma till och från stadens
centrum.
Det går också att hitta bra och fortfarande prisvärda hotell inne i centrum så att man får gångavstånd
till det mesta.
Men sedan några år tillbaka kan man välja att ”bo svenskt” vid sina besök i Riga. Jag tänker då på
möjligheten att ta in på Hotel Valdemars just utanför Rigas gamla stad. Bra priser och mycket god
standard och med lite tur svensktalat bemötande.
Hotellet invigdes 2005 och har hyst celibritet som vår Drottning Silvia och ishockeylandslaget Tre
kronor. Alldeles efter öppnandet tillbringade jag och min fru Ingegerd några nätter på hotellet och
trivdes alldeles utmärkt.
Lätt att promenera ned till Gamla stan, till marknaden, till Operan och inte minst till alla trevliga
affärer längs huvudgatan Brivibas iela med omgivande kvarter och gator.
Hotellet rymmer 83 rum, är svenskt-ägt via familjen Cakste och mer om både familjen och
hotellfastigheten kan Du läsa mer om på nätet om Du googlar in på ”hotel Valdemars”. En ytterst
intressant historia att ta del av.
Vill man nu bo svenskt i Riga och mer permanent kan man nu köpa eller hyra sig en lägenhet i det
strax färdigrenoverade gårdshuset. Här iordningställer nu familjen Cakste ett drygt tjugutal lägenheter
av varierande storlek och till varierande priser.
Nyss var jag med min fru på en titt i fastigheten och kunde konstatera at det här ”blir kalas”!
För den som vill ta en titt på någon lägenhet rekommenderas en tidsbokning via nätet, enligt ovan.
Inte nog med att det blir lägenheter i gårdshuset, det blir också faciliteter för hotellgästerna med
konferenslokaler och även en mindre biosalong. De boende i lägenheterna kommer också att få
tillgång det lilla spa som finn i gatuhuset = hotellfastigheten.
I gårdshuset får de lägenhetsboende en liten egen avdelning i källaren i form av en liten vinkällare där
man kan lagra sitt eget vin under de rätta omständigheterna, låna en liten matsal för att tillaga något
gott till sig själv och ev. gäster.
På svenskt vis får man också ett litet källarkontor för förvaring av vad man nu kan behöva ha till
hands.
För många av Svensk-lettiska föreningens medlemmar kanske detta inte var helt nytt men tipsa gärna
vänner och bekanta om dessa ”bo-svenskt-möjligheter i Riga!

Lars Hjeltman

BLI SOMMARVÄRD FÖR LIVSLUST-ELEVER
Ta emot ett par pojkar eller flickor från Livslust under två sommarveckor och låt dem för
första gången få uppleva ett normalt familjeliv. Det ger minnen för livet och en ökad
framtidstro.
Livslusts elever är drogfria, friska och utan kriminell bakgrund. De är mellan 15-21 år och har
kommit till Livslust från någon statlig skolinstitution eller från en familj med svåra sociala
problem. Alternativet för många hade varit ett liv på gatan. De får undervisning i engelska och
det brukar gå bra att kommunicera. Två veckor är en lämplig period. Första veckan lär man
sig att förstå varandra och andra veckan flyter umgänget lättare. Ungdomarna kan komma
under veckorna 26-31.
Kontakta Eva Ribbing för närmare upplysningar.
E-post: eva.ribbing@comhem.se
Tel: 08-612 27 33; Mobil: 0704-33 33 99

Konsert i Berwaldhallen
Söndagen den 16 mars kl 15.00-16.55
Radiokören
Lettlands radiokör
Kaspars Putninš - -dirigent
Björn Gäfvert – orgel
Vierne: ur Piece de fantasie
Pizetti: Requiem
Paus
Reger: Toccata och Fuga d-moll
Penderecki: Stabat mater, Agnus Dei
Pärt: The Beatitudes
Två av världens främsta körer bjuder på två av körrepertoarens stora klassiska verk under
ledning av Lettlands radiokörs dirigent Kaspars Putninš.
Passa på och är brunch innan konserten börjar!
Brunchen måste förbokas – ring Berwaldhallens biljettkontor på tel 08-784 18 00.

Utställning på Galleri Gröna Paletten
På Galleri Gröna Paletten (Odengatan, mittemot Stadsbiblioteket) kommer det att under
perioden 24 maj - 12 juni visas verk av den lettiske konstnären Gederts Eliass.

