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Allmänt
Förclq till utnä*else

ftan fiireslås av mdlem och lämnas till styetsen ffirc den I
&cember..
Styrelsen behadlar ärcndelt ocä örclagef åtrgas kallelsen frlt ärcmötetfilr beslut

Medlemsnål

..'

.

Nedlemsnäl i guld är OfficercsäItskapets /,z{gsta utuåfrel*. Nälea frnns i tvä
exemplar i 24 kant guld. Mdlemsnålen titldellas ordliira,ndp. vid ä*möfait-

Hedercledamot mgd hedercdiolom
T i I I hederc ledgr rmiof

uises;

'1. §fyralseledamotsom i 70 är, pä eltfrrSänsl*,ttltarbehti sg1rclsen
2. Revisor elter ledamot i valberdning som i 10 är artufaitförliänsffiiltt'
3. I*dlem som under l0 ärverlrat l6rSäIlskapets ändanål xh akffi &ttagit
i rnötesverf«s

a

mhet sarrt fidnis i n nehaft

fi ttrcen&upfrng.

Hedercmedlem
Till hedersmedlem utses rpdlem eller annan pcrson eom med perconlig arbetsinsats
te.x. gåva elbr motsyarande, aöetet för Officerssäl&rkapets ändamå|.

Hedepmedali, *.-

llldelas:

1. Hedercmedlem
2. §§re*seledamotsom förliämtfulttarbeffi i ssre*sen underZ år.
3. Revisor eller ledamot i valberedningen som förliänsfrrltt arbetat under 7 år

4. iledlem som under l0 år vertat för Officerceällslepets åndamål och alrfivt
dettaget i mötesverkeamheten, samt tidvis innehaft förfroendeuppdrag.

Bordsstandar.
Officercsällskapets bordssEndar kan tilldelas:
Jubilerande medlem som artetat för Officerssåillskapets ändamå|.
2- Person som arbetatltir Officerssälkskapets ändamå|.
3. Annan förcning eller organisation i samband med te,x, studiebeeök etc.

l.

Minnesmedali,
f

.

2.

_

ilinnesmedali tilldelas 75 års jubilerande medlem,
Annan medlem som med perconlig arbetsinsats arbetatförofficerssällekapeta
ändarull och dettagit i möGeverkeamheten.

Medlemsnå1.
tledlemsnålen är Offi cenEsällskapeb fäeningssymbol.
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Dessa rttr{inler harredovisais
rcve .mpertndtet 2013 och har efter justering
fasts#illts vid sällskapels årsmöE 201fi2-21.
Vatter Ljungsell
Ordförainrm.

Davtd Hqdsffim
Vice ordfrirarnde
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2013-12-C^ |
OSS

ValFeredninsens ftirslas till val av funktionärer ftir år
201,4

Namn

Funktion

Valter Ljungsell

Ordfiirande

lår

Omval

David Hagelström

Vice orffiirande

2är

Nyval

Leif Arrefalk

Sekreterare

2är

Vald t om20\4

Olle Sandelid

Kassör

2å.l.

Omval

Rude Söderman

Klubbmästare

2år

Valdtom2014

Paul Sjöberg

Suppleant

1år

Omval

Maths Tallbom

Suppleant

1år

Omval

Revisor

1

år

Nyval

Revisorsuppleant

1

år

Nyval

Period

Anm

Revision
Birgitta

Sandsten

Lena Stranne/Sjöberg

Valberedning ställer sig till liirfogande ftir omval
Harry Lantz

Sammankallande

Sven Jönsson

Gittan Hultberg

{q
Harry Lantz

1år

Nyval

1år

Omval

,1år

Omval

:r|

Sven Jönsson

n-r-/

o_rt'*

Gittan

oå

2014-atl4
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Styrelsen önskar alla ETT GOTT NYTT Ån och en god
fortsättning på det nya Året!

KALLELSE
Härmed kallas Du till Officerssällskapets årsmöte2014 fiir verksamhetsåret
2013.
Tid: 2014-02-21 kI. 1815
Plats: Tjänstemännens hus, Sfuregatan 15, Stockholm.
(T-bana uppgång Karlavägeno även 55:ans buss, avstigning Humlegården) Medaljer
bäres.

Dagordning enl. Bilaga.
Efter årsmötet seryeras liirrätt, varmrätt, alt lisk eller kött, i priset ingår vatten eller öl
till fiirrätt, till varmrätten ingår 2 glas vin eller öl och kaffe med kaka till ett pris av 100
kronor som insätts på plusgiro 2318-4 i samband med anmälan. Snaps, öl och avec finns
att inköpa.
Anmälan om deltagande senast 2014-02-1ffi1klubbmästaren Rude Söderman, telefon:
08-663 09 94, mobil: 0703-15 69 69, E-mail, hedsod@swipnet.se
Ange fisk eller kött som huvudrätt vid anmälan.
Sällskapets årsredovisning fiir 2013, omfattande verksamhetsberättelse och bokslut,
samt verksamhetsplan och budget Iör 2014,Iinns tillgängliga vid årsmötet,
handlingarna utsändes efter godkännande av årsmötet, jämte årsmötes protokoll.

Bifosas
1. Valberedningens fiirslag till styrelseledamöter, suppleanter samt revisor med
suppleant under 2014.
2. Komplettering till stadgarna avseende utmärkelser
3. Motion, med styrelsens liirslaS

Thg gärna med bifogade handlingar

till mötet

Yänligen inbetala Din medlemsaYgift fiir år 2014,150: - på
plusgiro 2318-4.Avgiften skall vara erlagd fiir att utnyttja din
rösträtt vid årsmötet.
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Ordfiirande

Växjö den 20 nov 2013

TilI
Styrelsen for Officerssällskapet i Stockholm

Motion angående minskning av antalet ledamöter i Offigerssällskapets
revision och valberedning.
Det blir allt svårare att engagera frivilliga till ftirkoendeuppdragen i sällskapet.
Exempelvis frreskriver stadgarna att styrelsen skall bestå av ordförande och högst ryra
ledamöter. Det minsta antalet kan då bli två ledamöter och en ordftirande.
För revision och valberedning finns inte sadan flexibel skrivning i stadgarna.
Därför frireslås att :
o För revision skall högst två personer väljas (en revisor och en suppleant)
n Till valberedning skall högst två personer väljas
(varav en väljs som sammankallande)
Det minsta antalet kan dil bli en person i va{e firnktion.
Syftet med motionen är att underlätta framtida val av funktioniirer som ska biträda styrelsen.
Diirftr förvåintas en positiv behandling av motionen som styrelsen ska ta stiillning till.

4- ftr
Lotusvägen 10

352st

VÄXJÖ

Tel0470-811 73

Stvrelsens vttrande angående motion från lngemar Arvidsson.
Styrelsen för Officerssällskapet i Stockholm biträder motionären vad gäller val av revisor
och revisor suppleant. lngen förändring av stadgarna.( § 7)
§ S "Valberedningen" föreslår styrelsen ny lydelse : Till valberedningen väljs högst 3

personer, varav en sammankallande.

Styrelsen för Officerssällskapet i Stockholm

