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Sant Jordi
El proper diumenge 25 d'abril farem l'Assemblea General de 2010 a les
12:00, i després, a les 14:00, celebrarem la diada de Sant Jordi on
presentarem la nova junta que n'haurà sortit escollida. Com l'any passat ho
farem al local de Solna situat al carrer Wiboms Väg 10, recordeu que cal
baixar dues plantes.
Durant l'assemblea general escollirem la nova junta directiva, entre es
càrrecs a renovar hi ha el de la presidència, i alguns vocals. Els membres
de la junta són els qui s'encarreguen d'organitzar activitats, i també
procuren que l'associació es mantingui activa. Sempre cal un cop de mà a
pensar activitats noves, però també cal ajuda amb el manteniment del web,
a organitzar els sopars mensuals dels divendres, etc. Si voleu donar un cop
de mà, no dubteu a posar-vos en contacte amb en Joan Carles Cebrian, que
és qui confecciona la llista de candidats. Podeu trucar-lo al 08-934307, o bé
enviar-li un correu electrònic a juan.cebrian@politik.sll.se.
El dinar de la Diada de Sant Jordi l'encarregarem a l'empresa de càtering
Active Catering, i consistirà d'un bufet lliure, vegeu la versió sueca per
veure en què consisteix. També hi haurà vi (Torres), cafè i te. Si voleu
menú vegetarià cal que ens ho feu saber. Hi haurà un menú especial per a la
mainada.
El preu del dinar serà de 170 corones per als socis, i de 200 per als no
socis. Per a la mainada que siguin socis serà gratuït, i per als no socis el
preu serà de 50 SEK. No cal dir que podeu fer-vos socis de Les Quatre
Barres aquell dia mateix.
Si voleu assistir-hi, heu d'escriure fins dimecres 21 d'abril a l'adreça de
correu electrònic info@lesquatrebarres.org, o bé podeu trucar en Josep
Puigdemont al 070-748 97 68. Si només assistireu a l'Assemblea General,
evidentment no cal que pagueu res! Us hi esperem!
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Årsmötet och Sant Jordi
Årsmötet för Les Quatre Barres kommer att äga rum söndagen den 25 april
kl 12.00 i en samlingslokal för en bostadsrättsförening på Wiboms väg 10,
2 tr ned, i Solna. På årsmötet kommer bland annat en ny styrelse att väljas.
Om ni är intresserade av att vara med, tveka inte att kontakta Joan Carles
Cebrian på telefon 08-934307 eller juan.cebrian@politik.sll.se. Alla
medlemmar är välkomna.
Efter årsmötet, kl 14.00, kommer vi att fira Sant Jordi. Vi kommer att anlita
ett cateringföretag som kommer att ordna en buffé samt efterätt:
• Marinerat matvete med sparris, pocherat ägg och kallrökt lax
• Rosmarinkryddad lammrostbiff med tomatchutney
• Kalkonpastrami från Ingelsta
• Tortillarulle med prosciutto och basilikakräm
• Potatisgratäng
• Ostcreme och bröd
• Hemgjord chokladmazarin toppad med chokladmousse
Priset är 170 kr för vuxna medlemmar och 200 kr för vuxna icke
medlemmar. För barn tillhörande en medlemsfamilj är det gratis, och för
barn som inte är medlemmar kostar det 50 kr. Säg till om ni vill ha
vegetarisk mat. För den som inte är medlem och vill bli det, går det bra att
betala kontant i samband med Sant Jordi-firandet.
Om ni vill vara med, hör av er senast onsdagen den 21 april genom att
skriva till info@lesquatrebarres.org eller ringa till Josep Puigdemont på
070-748 97 68. Att enbart delta i årsmötet kostar ingenting. Varmt
välkomna!

Ordre del Dia
• Inici de l'Assemblea
• Elecció de President de l'Assemblea General , Secretari de l'Assemblea
General , i 2 Comprovadors
• Lectura de l'ordre del dia
• Memòria de l'exercici 2009
• Repàs de l'estat de comptes i llista de socis
• Presentació de candidatures i elecció de la nova junta
• Elecció de càrrecs que no són de la junta (revisor, comissió electoral...)
• Propostes de la Junta (entre d'altres augment de la quota de soci)
• Propostes dels socis
• Precs i preguntes
• Cloenda

Mapa / Karta

L'adreça del local és Wiboms väg 10, Solna, i un cop a l'edifici cal baixar
dues plantes. L'estació de metro més propera és Västra Skogen.
Adressen till lokalen är Wiboms väg 10, 2 tr ned, i Solna. Närmaste
tunnelbanestation är Västra Skogen.

El cartell de la portada és l'editat per la FIEC en commemoració del Dia Internacional de la
Catalunya Exterior, que enguany és una obra de Mauricio Vicente, del Centre Català de
Rosario.

