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Medlemsbrev maj 2021 – Kallelse till årsmöte – Per capsulam möte 
Om föreningen inte kan genomföra sitt årsmöte fysiskt eller digitalt, finns det möjlighet att göra det 
per capsulam. Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift i stället för muntligt. 
På grund av rådande läge så kommer vi att genomföra vårt årsmöte i Martin Koch sällskapet – 
Hedemoraparnassens vänner på detta sätt. Det innebär att alla handlingar skickas ut till 
medlemmarna via mejl eller brev. Detta brev och handlingarna finns också på vår webbsida 
www.martin-koch.st. 

Handlingar som ingår i utskicket 
Föreslaget protokoll med Dagordning/ärendelista och förslag till beslut 
Verksamhetsberättelse (för 2019 + 2020) 
Verksamhetsplan 
Resultat- och Balansräkning (för 2019 + 2020) 
Budgetförslag 
Revisionsberättelse (för 2019 + 2020) 

Svara/rösta så här 
Svar ska inkomma till  
Sekreterare Birgitta Segerström (birgitta.seg@gmail.com)  
och kopia till Protokolljusterare Inger Eriksson (ingereriksson899@gmail.com) 
senast den 30 juni kl. 24.00. Medlemmar som inte har epost kan skicka brev eller ringa till Birgitta 
Segerström, Skolvägen 3, 18770 Täby, 070 591 2294. Även dessa svar måste ha kommit fram 
senast den 30 juni kl. 24.00. 
 

a) Du som accepterar/godkänner föreslaget protokoll med alla föreslagna beslut kan skicka ett 
godkännande 

b) Du som har invändningar mot det föreslagna protokollet skickar dina invändningar  
Svar som inkommer kan antingen vara: 

• Godkänner alla förslag till beslut 
• Godkänner förslag till beslut utom punkten x där jag vill … (förslag till annat beslut) 

 
Uteblivet svar räknas som godkännande av protokollet med alla beslut. 
Har du frågor eller funderingar kontakta föreningens sekreterare Birgitta Segerström. 
 
 
 
I samband med detta utskick erbjuds du nu att förnya ditt medlemskap i föreningen. 
Se nästa sida 
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Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner 2021 
Tack för ditt tidigare medlemskap i vårt sällskap! Nu är det ett nytt år och vi hoppas naturligtvis att 
du väljer att förnya ditt medlemskap för 2021. 
 
Vi har bakom oss en stor satsning på boken med Kerstin Heds hittills opublicerade dikter – Vindarnas 
verser. Vi ser fram emot att snart kunna säga att Pandemin är bakom oss. Nu arbetar vår ordförande 
med några projekt som vi har velat genomföra i många år. Tidigare har ett kapitel ur en kommande 
bok Signerat Martin Koch distribuerats. Dessutom ser vi fram emot att framställe en skrift om Martin 
Kochs Parisår. Vi hoppas att detta kommer att glädja våra medlemmar! 
 
Medlemskap 2021 Enskild 200 kr Familj 250 kr 
Betala till bg  589-2161  Glöm inte att ange ditt namn! 
Eller till Swish  1234712303             -  ”  - 
 
Om du har en emailadress och får detta meddelande som brev ser vi gärna att du meddelar 
sekreteraren din emailadress. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hälsningar från styrelsen i Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens  
vänner 
AnnBritt Grünewald Hedersordförande 
Birger Sjungargård Ordförande 
Birgitta Segerström Sekreterare 
Linnéa Kärvemo Kassör 
Cecilia Broberg Bro 
Hjalmar Envall 
Isabell Forslund 
Sara Gidlund 
Staffan Nordström 
Rolf Segerström 
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