
För att kunna göra vår slutplanering 
behöver vi Din och Din familjs anmälan 
senast 15 juni. På Din anmälan kan flera 
personer med fördel anmälas samtidigt. 

Din anmälan gör Du med fördel på 
föreningens hemsida eller direkt på vår 
unika adress för anmälan till släktmötet 
www.sydow2016.se. Vi är mycket tack-
samma om Du i första hand använder 
Dig av denna möjlighet som underlättar 
mycket för styrelsens hantering!

Har Du inte tillgång till dator kan  
Du även posta Din anmälan till  
Carl-Johan vS på adress – 
Bångsbovägen 46, 429 32  Kullavik. 
Carl Johan svarar även på eventuella 
frågor på carljohan@vonsydow.se  
eller 070-975 92 18.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Anmälan och frågor

SYDOWIANA
N Y H E T E R & B U L L E T I N E R  – Släkten von Sydows Släktförening

Välkommen!  
släktmöte 2016

”S TO C K HOL M I  M I T T H JÄ RTA ...”

Det är med stor glädje som släktföreningens styrelse härmed  
kan kalla till ordinarie släktmöte lördagen den 3 september 2016.  

Enligt tidigare släktmötens beslut träffas vi denna gång i Stockholm.  
Välkomna är som vanligt föreningens medlemmar och nära anhöriga.

Förhandlingarna omges i vanlig ordning med ett ymnigt program med utrymme  
för berikande samvaro släktingar och vänner emellan. Ambitionen denna gång har  
varit att koncentrera programpunkterna till Gamla Stan och dess vackra miljöer.  

En kontrast till senare års mer lantliga omgivningar. 

VAR BOR MAN?
Med tanke på att många redan bor i 
Stockholmsområdet och på det stora 
utbudet hotell och vandrarhem i olika 
kostnadslägen överlåter vi i år logifrågan 
till den enskilde släktmötesdeltagaren. 
Styrelsen har förhandlat fram en för-
delaktig rabatt på Gamla Stans ledande 
hotellkedja Collector’s med hotellen  
Victory, Lady Hamilton och Lord 
Nelson. Dessa hotell håller mycket hög 
standard och är strategiskt placerade 
med tanke på släktmötesprogrammet. 

Vår preliminärbokning gäller t o m 
1 augusti. Därefter avbokas överskju-
tande antal rum. 

För att komma i åtnjutande uppger 
Du våra bokningskoder i samband med 
bokningen:
Victory Hotel: Boknnr................ 171214
Lady Hamilton Hotel: Boknnr. .. 171215 
Lord Nelson Hotel: Boknnr. ...... 171216

Med tanke på att avslutningen på  
söndagen sker på Skeppsholmen kan 
STF:s vandrarhem med fullriggaren 
HMS af Chapman vara ett alternativ.

I övrigt kan vi hänvisa till 
www.booking.com

PARKERING
Att ta bil till Gamla Stan går utmärkt. 
Värre är att lyckas hitta parkeringsplats. 
Dessa är begränsade, men finns. På lörda-
gen går det i allmänhet att hitta P-platser 
på Riddarholmen, varifrån man har en 
5-6 minuters promenad till Riddarhuset 
och Slottet. På Skeppsholmen är parke-
ringsmöjligheterna goda.

KOSTNAD
Kostnadsläget är som bekant ett annat 
i huvudstaden än det vi varit vana vid 
i Polen och ute i landet. Det är också en 
av anledningarna till att vi valt att låta 
var och en att välja sitt boende. Med för-
eningens generösa subvention kan dock 
priset per person – för hela programmet 
– begränsas till 750 kronor per vuxen 
person. Kostnad för delar av programmet 
– se anmälningsformuläret. Subventionen 
förutsätter att medlemmen erlagt full 
medlemsavgift sedan föregående släkt-
mötesår, dvs för perioden 2014-2016.

Praktiskt



FREDAG 2/9
Festiviteterna inleds på första kvällen 
med sedvanlig upptaktspub för resande, 
dvs pytt-i-panna, öl eller vin i det vackra 
Grillska Huset på Stortorget. 

Grillska Huset var hem till famil-
jen Grill som under 1700-talet styrde 
Ost indiska kompaniet. Stortorget är 
väl mest känt för de blodiga november-
dagarna 1520.

Välkommen när Du vill och kan! 
Vi håller grytan kokande och ölen kall 
under kvällen, med början klockan 18.

Program

LÖRDAG 3/9
Dagen börjar med släktmötesförhand-
lingar och lunch på Riddarhuset  
(Riddarhustorget 1). Förhandlingarna  
inleds kl 09.30. Lunch serveras kl 12.00. 
För dem som inte avser delta i förhand-
lingarna kan vi rekommendera en pro-
menad i Gamla Stans spännande gränder 
innan lunchen intages på Riddar huset.

I direkt anslutning till förhandling-
arna presenteras även en rapport om 
släktforskningsläget.

Efter lunch tar vi en kort promenad 
upp till Kungliga Slottet där visning sker 
av valda delar av de kungliga våning-
arna. Vilka dessa exakt blir är beroende 
på tillgängligheten för dagen med hän-
syn till pågående kungliga aktiviteter. 
Rikssalen torde dock vara till beskå-

SÖNDAG 4/9
Fri tid fram till avslutande brunch 
kl 11.00 på pittoreska Restaurang Hjerta 
på Skeppsholmen (bakom Moderna 
Museet). Restauranten ligger i direkt an-
slutning till Skeppsholmens norra kajer, 
varför det går utmärkt att ta sig dit med 
båt för den som har den möjligheten. 
Till Skeppsholmen kommer man lätt 
med buss. För boende i Gamla Stan eller 
på Södermalm kan Djurgårdsfärjan vara 

ett trevligt transportalternativ. Bil går ut-
märkt. Gott om parkeringsmöjligheter.

KALLELSE 

till ordinarie släktmöte med Släkten von Sydows Släktförening 
lördagen 3 september 2016 å Riddarhuset, Stockholm

1.  Val av ordförande att leda förhandlingarna

2.  Val av protokollförare

3.  Val av två justeringsmän

4.  Styrelsens och revisorernas berättelse för verksamheten 2010-2015

5.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.  Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag

7.  Beslut om antalet styrelseledamöter och val av ledamöter i styrelsen

8.  Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

9.  Val av revisorer och revisorssuppleanter

10.  Utseende av valberedning

11.  Fastställande av årsavgift och ständig medlemsavgift för tiden till och 
med det räkenskapsår, under vilket nästa ordinarie släktmöte hålles

12.  Bestämmelse om tid, inom vilken nästa släktmöte skall hållas

13.  Övriga frågor

För att motion till släktmötet skall hinna behandlas av styrelsen skall 
sådan vara styrelsen tillhanda senast 30 juni 2016.

Röstberättigad är varje medlem som uppnått myndig ålder. Frånvarande 
röstberättigad medlem kan företrädas genom fullmakt till närvarande 
medlem. Dock äger ingen på grund av fullmakt föra talan för mer än  
tre personer.

dande. Besöket på Slottet beräknas vara 
avslutade omkring klockan 16, varefter 
var och en rår sin tid fram till kvällens 
middag.

Den högtidliga släktmötesmiddagen 
med dans avhålls i Sjöfartshusets vackra 
lokaler på Skeppsbron 10. Middagen 
inleds med drink klockan 19.00. Klädsel 
smoking/ mörk kostym.


