
 

     
KALLELSE  
 

Härmed kallas Du till ordinarie årssammanträde med  
Taubesällskapet i Skåne! 

 

Datum: Fredagen den 11 mars 2016 

 
Klockan: 18.00 - Årssammanträdet startar! Insläpp tidigast kl. 17.30 

 

Plats: Kockum Fritid i Malmö.  Buss – linje 2 och 3 – stannar utanför. 

 
Anmälan:  Senast tisdagen den 1 mars 2016 till Karin Hanström, telefon 0763-47 41 70 eller mejla 

get2karin@gmail.com. Telefonsvarare finns om Karin inte svarar. Du behöver inte anmäla 

Dig om Du endast avser att delta vid årssammanträdet!  

 

Efter årssammanträdet har du möjlighet att deltaga i en gemensam middag till priset av 280:-- per person 

för medlem, inklusive måltidsdricka (lättöl eller vatten) och kaffe. Pris 300:-- för icke medlem. Rött och 

vitt vin finns att köpa för 40 kr/glas. Anmälan till måltiden är bindande.  

Betalningen, tas upp vid entrén, varvid en biljett på beställt menyalternativ erhålles (Obs! Det är viktigt  

att Du inte ändrar menyalternativ vid serveringen). Vegetariskt alternativ finns om så önskas. 

Se gärna till att ha jämna pengar! Obs ! Glöm inte att beställa menyalternativ! 
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Sällskapet bjuder på välkomstdrink. 
 

Under kvällen kommer Elinor Fryklund och Anna Hammarqvist att underhålla. 
Elinor är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Operaakademiet i Köpenhamn och medverkar ofta i olika konsert-
sammanhang runt om i södra Sverige. Anna Hammarqvist, är utbildad dramatisk sopran. 
 

Göran D Svensson kommer att ha lotteri med sedvanligt finfina priser. Lotterna kommer att säljas 

vid entrén till ett pris av 10 kr/lott (köper du för 50 kr får du 6 lotter).   

 
 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 
Jan Erikson   Göran Eklund 
Ordförande    Sekreterare 

 

Årsmöteshandlingar finns, för de som önskar ta del av dessa, tillgängliga hos  

ordförande Jan Erikson, tel. 040-94 77 81, mobil 0705-14 41 86, fr o m den 3 mars. 
        

Menyalternativ 1 

Förrätt: Toast Skagen på FredDa´s vis 
 

Varmrätt: Ryggbiff, glaserade rödbetor,  

rödvinssås & potatisgratäng med getost 
 

Kaffe/te med kaka 
Avec går att köpa för 50:-/4 cl. 

 

 

Menyalternativ 2 

Toast Skagen på FredDa´s vis 
 

Varmrätt: Bakad lax med romsås, citron, dill 

och mandelpotatis 
 

Kaffe/te med kaka 

Avec går att köpa för 50:-/4 cl. 
 

 

  

 


