
    

KALLELSE  

TILL ÅRSMÖTE 

Datum: 8 februari 
Tid: klockan 18.00 
Plats: Carina Ari Biblioteket, Holländargatan 23 
Anmälan: senast den 6 februari till info@christina-akademien.se 

DAGORDNING 
§ 1 - Mötets öppnande 
§ 2 - Upprättande av närvarolista 
§ 3 - Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§ 4 - Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
§ 5 - Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
§ 6 - Föredragning av styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning 
§ 7 - Föredragning av revisionsberättelse 
§ 8 - Fastställande av resultat och balansräkning 
§ 9 -  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 10 - Behandling av ärenden från styrelsen och medlemmar (anmälda senast 1 februari) 
§ 11 - Fastställande av årsavgift 
§ 12 - Val av ordförande, kassör, sekreterare samt övriga ledamöter 
§ 13 - Val av revisor 
§ 14 - Mötets avslutande 

Efter mötet serveras fika och alla inbjudes att stanna kvar för ett program om 
Christinatidens hovbaletter, med filmvisning. 

Then fångne Cupido: Christinatidens hovbaletter 

Camilla Kandare berättar om hovbalettens historia och källmaterial 
Stefano Fogelberg Rota berättar om libretton till Christinas hovbaletter 
Peter Bohlin introducerar och visar filmatiseringen av den nytolkning av Then fångne 
Cupido som sattes upp på Drottningholmsteatern 1966 

Varmt välkomna! 

Christina-Akademiens styrelse 

Christina Akademien



BILAGA: Förslag till stadgeändring i Christina-Akademien 

Styrelsen föreslår årsmötet att en förändring görs i föreningens stadgar.  

§4 Årsmöte och styrelse
Årsmötet skall hållas under oktober eller november månad.

Föreslagen ändring:

§4 Årsmöte och styrelse
Årsmötet skall hållas under perioden januari till mars. 



Stöd skapandet av Christina-Akademiens hemsida! 

Föreningens eleganta tygkassar finns nu till försäljning! 

Överskottet går oavkortat till skapandet av Christina-Akademiens nya hemsida, där fakta 
om drottning Christina, information om aktuell forskning, samt digitala resurser kommer 
att samlas.  

Kassarna finns till försäljning den 8 februari, endast kontant betalning eller Swish.  
Du kan också förbeställa din kasse genom att göra en inbetalning på föreningens konto 
(bankgiro 5055-4260), samt sända ett mail till info@christina-akademien.se.  

 

GRÅ KASSE MED FÖRENINGENS LOGOTYPE 
100 KRONOR 

 
SVART KASSE MED DAVID BECKS PORTRÄTT AV CHRISTINA 
150 KRONOR


